
Mirka - vår nya kompletta serie med skalstolar.

Mirka fi nns med många olika typer av benställningar för att passa in i olika 
miljöer; fyra ben d.16, d.20 och 20*20mm, massiva medar d.12mm, cantilever 
och träben.
Karmstolen fi nns i olika varianter med oklädd karm och i två varianter av klädd 
karm samt en upphängningsbar modell. 
I serien fi nns även barstol i två höjder, sitthöjd 65 och 79cm. 
Stommen fi nns som standard i krom, alulack och svart, men kan även beställas 
i valfri RAL för att matcha just ditt projekt.

Mirka har ett brett urval av olika sittskal. Välj mellan bok, ek eller laminat - även 
med olika laminat på fram-& baksida. Serien fi nns också helt klädd med olika 
val av tjocklek på stoppning, med enbart klädd sits eller i utförande med se-
parat  klädd sits & rygg. Trä-& laminatskalen kan även fås med olika typer av 
håltag om så önskas.

De fl esta varianterna av Mirka är stapelbara.



Mirka - sittskal i faner.

MIRKA fi nns med sittskal i bok eller ek, tjocklek 10mm, givetvis FSC-märkt trä. 
Sittskalen kan fås i trä natur eller i olika betser; träfärger eller RAL-kulörer. 
Ryggen är antingen hel eller med ett valfritt standardhåltag. Vid större antal kan man även få sitt 
eget speciella håltag, till exempel en bokstav eller logo.

Sittskalet kan kombineras med olika typer av benställningar; fyra ben d.16, d.20 och 20*20mm, 
massiva medar d.12mm, med karm, upphängningsbar karm, cantilever, träben, barstol i höjd 65 
eller 79cm. 
Krom, alulack, svart eller valfri RAL-kulör på stommen.

1018 cantilever krom, wenge, håltag 
H5. 
Bruttopris 1790:-.

1010 ben d.20mm krom, grön bets, 
hålltag H11 (för att hänga väskan!). 
Bruttopris 975:-.

2010 barstol h.79 krom, ben d.16mm, 
valnöt.
Bruttopris 1400:-.

1015 upphängningsbar, d.16mm, 
krom, bok natur. 
Bruttopris 1030:-.

1014 karm, d.16mm, svart, grå bets. 

Bruttopris 1115:-.

1012 medar krom, bok natur. 

Bruttopris 1015:-.



Mirka - sittskal i laminat.

MIRKA med sittskal i laminat för maximal tålighet och slitstyrka. 
Kanten är alltid naturfärgad, rundad för att skydda laminatet. 
Vi har tagit fram 50 olika standardlaminat, men de fl esta ARPA-laminat kan beställas. 
Ryggen är antingen hel eller med ett valfritt standardhåltag. Vid större antal kan man även få sitt 
eget speciella håltag, till exempel en bokstav eller logo.
NYHET: Tvåfärgad laminatstol - ett laminat fram och ett annat på baksidan!

Sittskalet kan kombineras med olika typer av benställningar; fyra ben d.16, d.20 och 20*20mm, 
massiva medar d.12mm, med karm, upphängningsbar karm, cantilever, träben, barstol i höjd 65 
eller 79cm. 
Krom, alulack, svart eller valfri RAL-kulör på stommen.

1020 ben 20*20mm, krom, svart 
laminat
Bruttopris 1405:-.

1024 karm, d.16mm, svart, laminat 
4516.
Bruttopris 1460:-.

2020 barstol h.79 krom, ben d.16mm, 
laminat 4516. 
Bruttopris 1745:-.

1025 upphängningsbar, d.16mm,  
laminat 4456, håltag H4. 
Bruttopris 1465:-.

1030 ben d.16mm, svart, tvåfärgat 
laminat vitt/svart.
Bruttopris 1250:-.

1030 ben d.16mm, krom, tvåfärgat 
laminat rött/svart, håltag H7.
Bruttopris 1275:-.



Mirka - sittskal i faner med klädd sits/rygg.

MIRKA fi nns med sittskal i bok eller ek, tjocklek 10mm, givetvis FSC-märkt trä. 
Sittskalen kan fås i trä natur eller i olika betser; träfärger eller RAL-kulörer. 
Ryggen är antingen hel eller med ett valfritt standardhåltag (när den inte är klädd). Vid större 
antal kan man även få sitt eget speciella håltag, till exempel en bokstav eller logo.

Sitsen och/eller ryggen har brandklassad stoppning och kan fås i valfri klädsel. Vi använder 
LUXURY och LIDO från Nevotex som standardtyger, och som konstläder SOFT P från Abitex. 
Det går också bra att skicka in egna tyger.

Sittskalet kan kombineras med olika typer av benställningar; fyra ben d.16, d.20 och 20*20mm, 
massiva medar d.12mm, med karm, upphängningsbar karm, cantilever, träben, barstol i höjd 65 
eller 79cm. 
Krom, alulack, svart eller valfri RAL-kulör på stommen.

1040 ben d.20mm, krom, wenge, 
håltag special, sits i Lido. 
Bruttopris 1205:-.

1050 ben d.20mm, krom, bok natur, 
sits & rygg i Lido. 
Bruttopris 1240:-.

1055 upphängningsbar, d.16mm, 
krom, bok natur, sits & rygg i Lido. 
Bruttopris 1410:-.

1040 ben d.20mm, krom, wenge, sits 
i Lido. 
Bruttopris 1135:-.

1040 ben d.16mm, krom, wenge, 
håltag special, sits i Lido. 
Bruttopris 1070:-.

1045 upphängningsbar, d.16mm, 
krom, bok natur, sits i Lido. 
Bruttopris 1250:-.



Mirka - helklätt sittskal.

MIRKA fi nns med olika varianter av klädsel, alltid med brandklassad stoppning.
Helklädd med stoppning 10mm, eller med extra tjock stoppning 50mm.
Stoppningen är brandklassad och kan fås i valfri klädsel. Vi använder LUXURY och LIDO från 
Nevotex som standardtyger, och som konstläder SOFT P från Abitex. Det går också bra att skicka 
in egna tyger.

Sittskalet kan kombineras med olika typer av benställningar; fyra ben d.16, d.20 och 20*20mm, 
massiva medar d.12mm, med karm, upphängningsbar karm, cantilever, träben, barstol i höjd 65 
eller 79cm. Två varianter av klädd karm fi nns.
Krom, alulack, svart eller valfri RAL-kulör på stommen.

1064 karm klädd variant 1, d.16mm, 
krom, helklädd i Lido. 
Bruttopris 1510:-.

1062 medar, krom, helklädd i Lido. 

Bruttopris 1355:-.

1055 upphängningsbar, d.16mm, 
krom, helklädd i Lido. 
Bruttopris 1390:-.

1070 ben d.16mm, krom, helklädd i 
Lido, extra tjock stoppning. 
Bruttopris 1315:-.

1074 karm variant 2, d.16mm, krom, 
helklädd i Lido, extra tjock stoppning. 
Bruttopris 1840:-.

2060 barstol h.79 svart, ben d.16mm, 
helklädd i Lido. 
Bruttopris 1670:-.



Mirka - helklätt sittskal i återvunnet läder.

MIRKA klädd i återvunnet läder. 
Tunn stoppning med en smal kant, kantsömmen färgmatchad med klädseln.
Det återvunna lädret fi nns i fl era olika färger.

Sittskalet kan kombineras med olika typer av benställningar; fyra ben d.16, d.20 och 20*20mm, 
massiva medar d.12mm, med karm, upphängningsbar karm, cantilever, träben, barstol i höjd 65 
eller 79cm. Två varianter av klädd karm fi nns.
Krom, alulack, svart eller valfri RAL-kulör på stommen.

1082 medar, krom, klädd återvunnet 
läder.
Bruttopris 1425:-.

1088 cantilever krom, klädd 
återvunnet läder.
Bruttopris 2085:-.

1080 ben d.16mm, krom, klädd åter-
vunnet läder.
Bruttopris 1225:-.

Färger på återvunnet läder!

2080 barstol h.79 krom, ben d.16mm, 
klädd återvunnet läder.
Bruttopris 1670:-.



Mirka - exempel på olika varianter.

MIRKA fi nns i fl era specialutföranden; vad sägs om ben i kopparlack, sittskal i nanolaminat, olika 
mönstrade faner, håltag i egna mönster...  

1012 POKER, medar, krom, wenge, 
håltag KLÖVER. 
Bruttopris 1305:-.

CAROL - rundad variant i ek natur, 
klädd sits i konstläder.
Bruttopris 1245:-.

KONFERENS, kopplingsbeslag som 
kan monteras på de olika varianterna 
av ben och sittskal. Tillägg 110:-/stol.

1020 FENIX - nanolaminat Fenix; matt 
yta, antischratch, antfi ngerprint mm 
Bruttopris 1535:-.

1010 special - tekniskt faner, fi nns fl era 
mönster (minimum 30st)
Bruttopris 1145:-.

1019 Mirka NATURE - träben bok 
natur, sittskal bok natur.
Bruttopris 1085:-.

1069 Mirka NATURE - träben bok 
natur, sittskal klädd i Lido.
Bruttopris 1420:-.

Lack special - ben i koppar lack och 
i karbon.
Tillägg 475:-/stol.



Mirka 
Angivna priser i broschyren gäller för 2015, och kan sedan komma att ändras.
Prisförändringar aviseras på vår hemsida.
I broschyren anges vissa prisexempel, för priser på övriga varianter hänvisas till vår hemsida. 
Priserna är brutto, exklusive moms.
Frakt tillkommer från vårt lager i Linköping.
Leveranstid 4-6 veckor, beroende på modell och utförande. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, och förbehåller oss rätten att fritt göra 
produktförändringar.

www.sveacontract.se

box 1300, norra oskarsgatan 19, 581 13 linköping
telefon växel +46 (13) 4705080

e-post info@sveacontract.se


