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König slipcover Exklusiv Tahiti blå, stol omonterad och Geneve bord 180x90cm



DESIGNA DIN EGEN STOL

         Tyger

Med König får du möjlighet att designa din egen stol i 
avtagbara och tvättbara tyger. 

• Välj en stol; omonterad, monterad eller barstol
• Välj färg på stolsbenen
• Välj stolsöverdrag med eller utan kjol
• Välj färg och mönster på stolsöverdraget

Stolsben



TANKEN

... med kollektion König är, att du skall kunna 
skapa ditt hem efter eget tycke och smak. 
Eftersom benen finns i fem färger och stols-
överdrag i mängder av val, så är det helt upp 
till dig hur du vill inreda ditt hem. 

König slipcover Exklusiv Frutti röd, stol omonterad och Geneve bord 180x90cm



König slipcover Exklusiv Frutti blå, stol omonterad och Geneve bord 180x90cm

König slipcover Exklusiv Tahiti blå, stol omonterad och Geneve bord 180x90cm



König slipcover Nature blå, stol omonterad och Bridgeport bord 156cm



BESTÄNDIG SKÖNHET



König slipcover Cottage brun, oljad ek barstol och Geneve bord 

HÖGT & LÅGT

Vill du sitta högt eller lågt? I König kollektion 
kan du välja mellan stolar till barhöjd 90cm 
och matplats 75cm höjd. Designa en hög 
barmiljö eller en matplats i hemmet, så att 
du och dina gäster trivs.

König slipcover kjol Cottage beige och Geneve bord med stålben



König slipcover Nature mörkgrön, stol monterad König slipcover kjol Nature röd

König slipcover kjol Limbo vit/svart och Geneve bord med stålben



Extra starka kardborreband 
för att kunna sträcka tyget 
ordentligt.

Sträckt tyg 
Snöre för att 

skapa en bra form 
mellan sits och rygg.

Slät form

Sits med tre nosagfjädrar, 
sadeljord och polyester-
stoppning 30 kg.

Förstärkt sits
Extra skumfyllnad 

 i ryggen för att få en
 behaglig sittkomfort.

Sittkomfort



Stol monterad

SLIPCOVER

STOLSBEN

Slipcover barstolSlipcover stol Slipcover kjol stol

Stol omonterad Barstol 63cm

Vit Whitewash Oljad ek American 
brun

Svartbets

Vit Beige SvartRödBrun Blå

NATURE

Creme Sand GrafitgråBordeaux SvartBrun GråmeleradGrönRöd Mörkgrön Blå

Vit/svartBlå BlåGrön Röd

LimboTahiti Frutti

COTTAGE

EXKLUSIV
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Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande.
Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Vill ni skicka in eget tyg så syr vi upp stolsöverdrag.

Benämning Färg Bredd Djup Höjd Sitthöjd

Stol omonterad bas Vit, whitewash, oljad ek, american brun, svartbets 47cm 59cm 100cm 50cm

Stol monterad bas Vit, whitewash, oljad ek, american brun, svartbets 47cm 59cm 100cm 50cm 

Barstol 63cm bas Vit, whitewash, oljad ek, american brun, svartbets 39cm 48cm 94cm 63cm

Slipcover barstol, stol, kjol Nature creme Fintvätt 30°C Martindale >50.000

 Nature sand ”

 Nature brun ”

 Nature röd ”

 Nature bordeaux ”

 Nature grön ”

 Nature mörkgrön ”

 Nature blå ”

 Nature grafitgrå ”

 Natre gråmelerad ”

 Nature svart  ”

 Cottage vit Fintvätt 30°C Martindale >30.000

 Cottage beige

 Cottage brun ”

 Cottage röd ”

 Cottage blå ”

 Cottage svart ”

 Exklusiv Tahiti blå Fintvätt 30°C Martindale >30.000 teflonbehandlad

 Exklusiv Tahiti grön ”

 Exklusiv Frutti röd ”

 Exklusiv Frutti grön ”

 Exklusiv Limbo vit/svart ”
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