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nassau 
 
Stol NASSAU, en helgjuten modern stol med mjuka 
och enkla former. Nu även med klädd insida! 
Tillverkas i glasfiberförstärkt polypropen & finns i hela 
10 färger. Stapelbar och passar såväl inne som ute. 
Stolen introducerades 2016 och har blivit en stor succé. 
 
Design Marc Sadler, German Design Award 2018 för 
Nassau. Vinnare i kategori Furniture

uni-ka 
 
Uni-ka karmstol passar in i alla miljöer.  
Sex varianter på ben, fyra i stål och två i trä. 
 
Sittskalet finns i 10 färger, och som tillval kan 
insidan stoppas och kläs i valfritt material. 
 
Det började med UNI, designern Francesco 
Geraci’s sista verk innan han gick bort 2010. 
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myra 
 
Stol, karmstol, loungefåtölj samt barstol i två höjder.  
Stålben i krom eller lackade, träben i bok natur eller 
önskad bets. Valfri klädsel med kontrasterande eller 
färgmatchade sömmar. 
 
Design Emilio Nanni. MYRA 653 blev 2017 vinnare 
av reddot design award & 2018 German Design 
Award i kategori Furniture. 

dalton 
 
Design Giulio Iacchetti. 
Grafisk design med rena smala linjer.  
Stomme i ask, natur eller betsad, sits och rygg 
kläs i valfritt material. 
 
I serien finns stol med två rygghöjder, barstol 
samt loungestol. 
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sly 
 
Design Italo Pertichini.  
SLY soffa och fåtölj - rygghöjd 80 eller 125cm - 
med flätade ”magiska fönster” som öppnar sig mot 
yttervärlden...

fisk 
 
Fisk Collection by Simone Micheli.  
 
Fina Fisk-puffen  kan fås i alla klädslar och  
färger, och kombineras liggande eller stående. 
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doumo 
 
Design: Setsu & Shinobu Ito.  
Doumo är ett japanskt uttryck som inbjuder till att 
sitta ner.  
Mjuka raka linjer på soffa och fåtölj, med tunna 
lackade stålben för att förstärka gruppens identitet. 

domingo 
 
Domingo tillverkar stoppmöbler i alla modeller. 
Det finns ett stort urval standardmöbler, men 
den största tillverkningen består av ”special”, 
custom made soffor för olika miljöer och efter 
era egna ritningar. 
 
ADRENALINA är varumärket för DOMINGO’s  
häftigare och mer moderna kollektioner.
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manaa 
 
Bekväm helklädd karmstol med ben och stomme i 
genomfärgad tecnopolymer - 4 standardfärger. 
Standardsitthöjd samt barstol i två sitthöjder. 

Manaa finns även höj-& sänkbar med hjulbas och 
U-ben med snurr.

kanvas 
 
Design Stefano Sandonà. 
En mycket bred familj stolar för alla miljöer. 
Två olika bredder på sittskalet, som är i tecnopo-
limer. Kan fås med klädd sits, klädd insida eller 
helklädd. 
Stol/karmstol med 11 olika benvarianter. 
 
Finns även som lungestol, barstol och sittbänk.
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clipperton 
 
Design Marc Sadler. 
CLIPPERTON stol och karmstol tillverkas helt i 
tecnopolymer. 
Stomme i tre färger kombineras med enfärgat sittskal 
i 7 färger eller variant BLEND med tvåfärgat sittskal 
i hela 23 olika färgkombinationer!

choppy 
 
Design Favaretto&Partners. 
CHOPPY med yttre sittskal i vit eller svart 
tecnopolymer. Insida klädd i variant SLEEK med  
stram tight klädsel eller variant LUX med fluffig 
dunfylld klädsel. 
Fyra ben i vitt, svart eller bok natur. 
U-ben med snurr eller med hjul.
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modu 
 
Design Husarska Design Studio. 
 
  MODU modulsystem för att kombinera ihop din 
egen möbel. 
I familjen finns stol/rak del, hörndel, fåtölj och bord.

tuk 
 
Design Nikodem Szpunar. 
 
TUK helklädd karmstol med raka klassiska 
former. 
Ben i bok eller ek, natur eller bets. 
 
Fyra ben, eiffel-ben eller svart kryss-stativ i stål.

april 
 
Design Nikodem Szpunar. 
 
APRIL helklädd karmstol med runda mjuka 
former. 
Ben i bok eller ek, natur eller bets. 
 
Fyra ben, eiffel-ben eller svart kryss-stativ i stål.
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lof  
 
Design Studio Rygalik  
 
LOF är en komplett familj stolar som bygger på 
samma stomme i bok eller ek (natur eller bets) och 
kan fås med fyra olika former på ryggbrickan. 
 
Sits i trä eller klädd kombineras med rygg i trä eller 
klädd. Sits och rygg kan nu även fås laminerade!

aldo 
 
Design Husarska Design Studio. 
 
ALDO är en klassiskt modern stol som kombi-
nerar pinnstolen med klassisk böjträteknik. 
 
ALDO tillverkas i bok och kan fås i olika betser 
och lacker.

1830 1840 
 
Klassiskt böjträ med svepande former!  
Paged’s nya karmstol har tre varianter på rygg, 
och sitsen kan fås i trä eller stoppad och klädd. 
 
Paged är en av pionjärerna inom tillverkning av 
böjträmöbler, och har tillverkat böjträstolar ända 
sedan 1880!
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tetris 
 
TETRIS bordsstativ för de flesta storlekar av skivor. 
Moderna raka fyrkantiga former på foten 
kombineras med rund pelare. 
Stativet tillverkas i lackat stål, och kan även fås i 
lackat rostfritt för hårda miljöer som salt och klor.  
11 standardlacker och valfri höjd! 
 
TETRIS finns även i fällbart utförande (skivan fälls). 

toast 
 
TOAST - dubbelstativet, ”två bord i ett”, med 
avställningshylla i mitten. 
Stativet finns med fot TETRIS och fot PETAL. 
 
Kombinera stativet med valfria bordsskivor i 
storlek 60*70 eller 70*70cm. 
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block  
 
Oändliga möjligheter! Bord i modulsystem - bygg 
din egen storlek! 
Ram och ben i 11 lacker, krom eller rostfritt. 
 
Storlekar från 60*60cm upp till 200*200 utan extra 
stödben! 
Tre standardhöjder: 38, 71 och 107cm (kan även fås 
i special).

miniflat 
 
MINIFLAT är det perfekta stativet för det lilla 
lounge- eller avställningsbordet. Fot endast 
d.30cm och kan fås i valfri höjd 45-73cm. 
 
Kombinera flera höjder för er egen satsbords-
kombination! 
För bordskiva max 40*40, d.50cm.

duplex 
 
DUPLEX, vårt Flat Line-stativ med tvåfärgad 
pelare. 
 
Kragen kan fås lackad, kromad eller i 
mässingslegering i elegant kombination med 
stativet i valfritt utförande.
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desiree 
 
Härlig loungemöbel i galvat och lackat stål.
DESIREE finns i tre varianter: 
ROPE med flätad stomme. Finns som loungesoffa, 
loungefåtölj, maxi-lounge, puff & karmstol. 
FABRIC helklädd loungesoffa & fåtölj. 
STANDARD: loungesoffa & fåtölj samt karmstol. 
 
I serien finns även flera olika bord.

mimmo 
 
MIMMO är vår klassiska och tidlösa bistro-stol 
med eller utan karm. 
 
Tillverkas i galvaniserat och lackat stål i hela 11 
färger; ! Vitt, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
curry, salvia, lila, lime, röd & svart.  
Tillval: Sittdyna klädd i akryl Panama Water-
proof (grå, vit, ecru, mullvad). 

embassy 
 
Ny stol och karmstol i elegant klassikt snitt. 
 
EMBASSY tillverkas i galvaniserat och lackat stål 
i färgerna vitt, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå 
& svart.  
 
Tillval: Sittdyna klädd i akryl Panama 
Waterproof (grå, vit, ecru, mullvad). 
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quatris  
 
Unik konstruktion som gör att borden stabiliserar 
sig även på ojämnt underlag.  
SJÄLVJUSTERANDE perfekt för stensatta platser!  
Tillverkas i galvaniserat & lackat stål i 11 färger.  
 
Storlekar; 60*60, 70*70, 80*60, 80*80, 90*90, 120*70, 
120*80, 140*80, 160*80 och 200*80cm. 
Barhöjd 110cm i  60*60 och 70*70cm.

step 
 
STEP karmstol, stapelbar hela 12st! 
 
Tillverkas i galvaniserat och lackat stål i hela 11 
färger; ! Vitt, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
curry, salvia, lila, lime, röd & svart. 

grace 
 
GRACE graciös stol i enkel design. Stapelbar. 
 
Tillverkas i galvaniserat och lackat stål i hela 11 
färger; ! Vitt, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
curry, salvia, lila, lime, röd & svart. 
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net bench 
 
NET BENCH är senaste tillskottet i NET-familjen. 
Tvåsitssoffa i sex fina färger och med klädd sittdyna 
och lösa kuddar som tillval. 
Soffan är helgjuten i ett stycke. Material: polypropen.
 
I serien finns även loungebordet NET TABLE.

net relax 
 
Loungefåtöljen i familjen NET finns också i 6 
färger. Stapelbar! 
 
NET RELAX finns med tillvalet sittdyna eller 
helklätt innerskal.

Mässkatalog 2018_2.indd   14 2017-12-18   12:56:07



15

net 
 
NET - ursprunget!  
Först kom karmstolen NET, en mycket bekväm och 
elegant sittmöbel. Stapelbar.  
6 moderna färger.  
Tillval: klädd sittdyna

net bit 
 
NET BIT stol.  
Perforerad, stapelbar och bekväm!  
6 färger: vit, antracit, pil, duvgrå, senap & korall. 
 
 
 
Familjen NET är designad av: 
Raffaello Galiotto.
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e-post info@sveacontract.se 
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