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Zero design Carlo Bimbi 

Soffa i modulsystem, stomme i galvaniserat & 
lackat stål - kan fås i 14 olika färger. 
Rak modul och hörnsektion som kopplas 
samman i önskad kombination eller används 
fristående som fåtölj. 
Dynor för utomhusbruk, klädda i Sunbrella-tyg 
eller eget insänt tyg. 
 
Enkel vinterförvaring - stapelbar med dynorna 
bortplockade! 
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Flint 
design Marc Sadler 
 
Elegant karmstol och stol inspirerad av engelska trädgårdar & 
Medelhavets gränder.

En tekniskt avancerad konstruktion som möjliggör stolarna i 
trefärgat utförande.  
Kombinera 14 olika stålfärger och 6 färger på sits!  
 
NYHET 2017 - Matchande bord FX, för skiva d.60, 60*60cm.
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Maré design Marc Sadler 
 
Uppgradering av den klassiska utestolen från 
50- & 60-talen med modern design och fina 
detaljer. 
 
Artikel 539 Maré, stapelbar 4st.  
Sittskal i rött, vitt, brunt, svart, duvgrått och gult, 
stomme i aluminium, blankpolerad eller färg-
matchad lack (ej gul).  
 
NYHET 2017 - Matchande stapelbart bord MX i 
aluminiumrör för skiva d.60, 60*60cm.
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Nassau 
design Marc Sadler 
 
Helgjuten modern stol med runda, kurviga och samtidigt  
enkla linjer. 
 
Tillverkas i polypropen.
NASSAU 533 finns i 10 färger och är stapelbar. 
 
NYHET 2017 - Matchande stapelbart bord NX i fyrkantsstål,  
för skiva d.60, 60*60cm.
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Bikini design Marc Sadler 
 
Stol på ben eller medar samt barstol. 
Innovativ design med fina detaljer. 

Stapelbar, med sittskal i 6 moderna färger.
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Uni & Uni-Ka 
design Francesco Geraci  
& Metalmobil concept 
 
En modern ikon,  
bästsäljaren från Metalmobil. 
 
Stol, karmstol & barstol i våfflad plast med flera 
olika benalternativ. 
 
12 färgval på sittskal för stol Uni, och 8 färger för 
karmstol Uni-Ka (ej viol, blå, gul & gulgrön).  
Kombinera med 14 olika färger på stålbenen! 
 
Alla varianter stapelbara i utförande på 4 ben.
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Friends  
design Bertoli, Danielli & Pajetta 

Hårt tryck i helgen, fotboll på uteserveringen? 
Fiffigaste extra-sittplatsen är FRIENDS!  
 
Dubbelpuffen Friends med löstagbart litet bord, 
lagom för ett par glas.  
Smart förvaring - puffen staplas liggande!  
 
Färger; isvitt, antracitgrått, rött & duvbeige.
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Syt & Apple  
design Francesco Geraci / Egido Panzera 
 
Fåtöljen SYT & pallen APPLE, tillverkade i 
återvinningsbar polyeten. 
 
SYT finns i färgerna orange, brun och duvbeige.  
APPLE i isvitt, orange, brunt och duvbeige.
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NET - RELAX - BIT  
design Raffaello Galiotto 
 
Familjen växer! NET utökas med stolen BIT & loungefåtöljen RELAX. 
Helgjutna modeller i polypropen förstärkt med fiberglas.  
Nätmönstrad som ger fina skuggeffekter! 

Modellerna är stapelbara och finns i sex moderna färger; korall, 
antracit, vit, duvgrå, senap & pilgrön.   
Sittdyna som tillval på karmstol och lounge.

 
NYHET 2017
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Bora - Costa - Riva 
design Raffaello Galiotto 
 
Allround-stol för alla miljöer. 
Tre varianter helgjuten plaststol, med eller utan karm samt som 
barstol i två höjder. Alla är stapelbara minst 12st.  
 
Bora har perforerad sits och rygg, finns i 7 färger. 
Riva med hel rygg och sits, avrinningshål. 7 färger, 
Costa med ribbor i rygg, vattenavrinning i sits. 6 färger. 
 
Nytt 2017 - barstolar även i sitthöjd 65cm! 
 
Kombinera och färgmatcha med bord från Nardi!

 
Nardi startade tillverk-
ning av utemöbler 1990 
och har all produktion i 
Vicenza, Italien.
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CLIP design Raffaello Galiotto 
 
Bord 70*70 eller 80*80cm med perforerad  
DurelTop bordsskiva i ”Bora”-mönster. 
Ben i fiberglasförstärkt polypropen.  
 
 
Finns i 4 färger: vit, havannabeige, duvgrå & 
antracit.  

 

CUBE design Raffaello Galiotto 
 
Bord 70*70 eller 80*80cm med  
avrinningsspringor i DurelTop bordsskivan.  
Ben i lackad aluminium. 
 
Finns i 4 färger: vit, duvgrå, kaffebrun & antracit.  

 

STEP design Raffaello Galiotto 
 
Bord d.60,5 cm med perforerad bordsskiva.  
Helt i plast och levereras med två pelare för 
olika höjd på bordet, 40 eller 76,5cm. 
 
 
Finns i 8 färger: vit, havannabeige, duvgrå,  
kaffebrun, antracit, röd, orange och celesteblå.  
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Calice & Scudo 

Bordsstativ i lackad aluminium, rund pelare och 
kryssfot. SCUDO med fällmekanism, CALICE 
utan. 
Färger: vit, silver, antracit & duvgrå. 
Ståbordsstativ & tvåpelarstativ i silver & antracit. 
 
Finns även med extra underbehandling för  
extrema miljöer (hög salthalt, klor). 
 

 

Fiore & Ibisco 

Bordsstativ i lackad aluminium, fyrkantig pelare 
och kryssfot. IBISCO med fällmekanism, FIORE 
utan. 
 
Kryssfot höjd 72cm finns i färgerna vit, silver,  
antracit, kaffebrun & duvgrå. 
Ståbordsstativ i vitt, silver, antracit & duvgrå. 
 

 

Flute & Break 
 
Elegant & smidigt bordsstativ för skiva d.60cm. 
Tillverkas i aluminium och finns i färgerna vit, 
silver, antracit & duvgrå. 
 
FLUTE är det fällbara stativet, och BREAK är utan 
fällmekanism. 

Bordsstativ - färgmatchade med stolar från Nardi
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DurelTop 

Fyrkantig skiva 70*70 och 80*80cm. 
Gjuten/svetsad plastskiva färgmatchad med 
Nardi’s övriga produkter. Räfflad yta. 
 
Färger; vit, silver, antracit, kaffebrun & duvgrå. 
(antracit & kaffebrun bör ej vara i direkt solsken) 
 
OBS - förborrade endast för stativ från Nardi 
(skivor för övriga stativ, se sidan 58-62)

 

Kompaktlaminat 

Tunn och elegant, endast 12mm tjock. 
Grå, vit, kaffebrun, antracit, sandsten, cement, 
trä och plåt. 
 
Storlekar: d.60, 70 & 80cm, 60*60, 70*70, 
80*80cm. 110*70, 120*80cm endast grå och vit. 
 
OBS - förborrade endast för stativ från Nardi 
(skivor för övriga stativ, se sidan 58-62)

Bordsskivor - förborrade för stativ från Nardi
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Lady REGINA - DAMA - DUCA 

Uppdaterad variant av en Nardi- klassiker! 
 
Stapelbar stol, karmstol och barstol.  
Sittskal i fyra olika färger, färgmatchade ben i 
aluminium. 

 
NYHET 2017
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Ninfea design Raffaello Galiotto 
dinner & relax 
 
Stapelbar stol & loungestol med ben i aluminium; 
anodiserad eller vitlackad.  
Sittskal i vitt, brunt eller antracit. 
I serien finns även bord.
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Musa 
 
Klassisk karmstol i ny look med sits & rygg 
i vitt, antracit, kaffebrunt & duvgrått. 
Färgmatchad stomme i aluminium. 
Stapelbar. 

I serien finns även det färgmatchade bordet 
Maestrale, 90*90cm. Bordet kan fås även 
i en variant 160*100 cm, med iläggskiva 
60cm.
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Aria 
 
Bekväm fåtölj i 6 färger på stomme & dynor i 7 
kulörer klädda i 100% akryl för utebruk. 
Tillverkas helt i polypropen. 
 
I serien finns även loungebord Aria i två storlekar 
(60*60, 100*60cm)och i matchande färger.
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Solsängar 

NARDI är en av världens ledande producenter 
av solsängar och du ser dem överallt vid havet 
och i poolområden! 
 
Fem olika modeller;
EDEN & TROPICO helt i plast - 4 olika färger 
ALFA & OMEGA med syntetväv, 13 klassiska 
färgkombinationer 
ATLANTICO - nyheten i 15 färgglada 
kombinationer! 
 
Som tillval finns bl a logotryck och solskydd.
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Positionsstolar 

Positionsstolar, ställbara i fyra lägen. Båda 
modeller finns i 5 olika färger. 
 
Två varianter;
AQUAMARINA med fällbart nack-& huvudstöd 
DARSENA med högre rygg 
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Avenica 
design Studio Eurolinea 

Karmstol i tecnopolymer, tvåfärgad i 
flera olika kombinationer! 
Stapelbar. 
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Tracy 
design Studio Eurolinea 

Stapelbar stol och karmstol med stomme i 
metall täckt av tecnopolymer. 
 
Stolen är underhållsfri i flätat utseende, och finns 
i färgerna vit, duvgrå, brun och antracit.
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Bakhita 
design Studio Eurolinea 

Stol, karmstol och barstol i 10 moderna färger 
och slimmad rak design.
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Isidora design Favoretto & Partners 

En familj av sittmöbler med stark identitet. 
Stapelbara.  
Karmstolen är upphängningsbar på bordet. 
 
Barstol Isidoro i två sitthöjder.
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Roller design Studio Eurolinea 

Bord i 4 höjder med skiva i kompaktlaminat,  
för inne- & utebruk.  
Finns även med inbyggd Led-belysning! 
 
Barpall, pall och sittbänk finns i samma serie. 
 
Fyra färger; vit, svart, sand och grå.

Mug 
design Studio Eurolinea 

Bord i höjd 74cm med skiva i kompaktlaminat,  
för inne- & utebruk.  
Storlek d.60, d.68, d.80, d.100, 60*60, 68*68, 79*79 och 
89*89cm. 
Finns även med inbyggd Led-belysning! 
 
Tre färger; vit, svart och grå.
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Stefano design Studio Eurolinea 

Elegant bord med skiva i kompaktlaminat och 
ben i tecnopolymer för utebruk (finns även med 
träben - endast för inomhusbruk).  
Storlekar; rund d.80/100/120/140cm,  
fyrkantig 70*70/80*80/90*90/120*80cm. 
 
Bordsskiva kompaktlaminat i vitt, svart & grått 
(svart kärna). 
Ben i vitt, svart eller grått.
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Iris 
design Studio Eurolinea 

Lätt, stabil stol och karmstol med ben i metall, 
plastöverdragna i samma färg som sittskalet.
 
Finns i färgerna vit, röd, blå, svart, orange, 
mörkbrun, lime & duvgrå. 
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Shiver design R&D Gaber
 
Stapelbar barstol helt i återvinningsbar 
tecnopolymer. 
Finns i färgerna vit, elfenben, röd, grå, orange, 
gul och grön. 
 

Step design Studio Eurolinea
 
Ståbord h.110cm, storlek 120*50 / 180*50 /  
120*70 / 180*70cm.  
Bordsskiva i kompaktlaminat; vit, grå, svart.  
Benen finns i 9 olika färger. 
(detalj - väskkrok ingår)
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Desiree made-in-italy by 

Ny familj med stol & loungemöbel. Härliga mjuka former!
Tillverkas i galvaniserat & lackat fyrkantsstål. 
Loungemöblerna finns med klädda dynor, och i helklätt utförande. 
 
Färger; loungemodellerna finns i vitt, elfenben, antikgrå, brons & 
höstgrå. Stolen även i salvia, lila, curry, lime och röd.  
Klädsel i akryl (grå, vit, beige, mullvad) eller i texplast (vit, höstgrå, 
mullvad). 
 
I serien finns även loungebord och 
sideboard.

 
NYHET 2017
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Sunflower made-in-italy by 

Somrig stol i galvaniserat & lackat stål, sittdyna finns som tillval. 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd.  
 
I serien finns även matbord i tre storlekar, underrede i 
galvaniserat lackat stål och bordsskiva i trä för utebruk.

 
NYHET 2017
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Sled & Smooth made-in-italy 

Modern stol på medar eller fyra ben. Tillverkas i galvaniserat & 
lackat stål, sittdyna finns som tillval. 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd.  
 
Kombinera med bord Twist, d.80, 70*70 & 80*80cm!

 
NYHET 2017
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Skyline made-in-italy 

Modern familj i galvaniserat & lackat stål.  
I familjen finns stol, karmstol, barstol, barpall, 
pall, sittbänk och bord.  
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
salvia, lila, curry, lime och röd.  
 
Bord h.75cm i storlek 140*90 och 190*90. 
barbord h.110cm, mått 160*50, med eller utan 
hjul. 
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Seaside made-in-italy by 

Barstol och stapelbar pall / avställningsbord i raka strama linjer.  
Tillverkas i galvaniserat & lackat stål. 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd.  
 
I serien finns även barbord i storlekarna 60*60, 75*75 och 
105*60cm.
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Alice Square made-in-italy 

Komplett möbelserie för utebruk, tillverkad i galvaniserat &  
lackat stål. 
I serien finns stol, karmstol, barstol, soffbänk, loungefåtölj & soffa. 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd. Sittdynor finns som tillval. 

Kombinera med bord ur serien Quatris Square!
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Quatris Square 
made-in-italy 

Fyrkantiga bord för utebruk, tillverkas i galvaniserat & lackat stål. 
Stapelbara! 
Unik konstruktion som gör att borden stabiliserar sig även på 
ojämnt underlag. 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd. 
 
Storlekar i höjd 75cm; 60*60, 70*70, 80*60, 80*80, 90*90, 160*80 och 
200*80cm.
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Mimmo Classico made-in-italy 

Klassisk bistromodell, finns med eller utan karm. Tillverkas i 
galvaniserat & lackat stål, sittdyna finns som tillval. 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd.  
 
I serien finns även bord Rondo d.60 och Genf d.130cm.
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Rondo Classico  
made-in-italy 

Runt bord för utebruk, d.60cm, tillverkas i  
galvaniserat & lackat stål.  
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
salvia, lila, curry, lime och röd.  
 

 

Genf Classico  
made-in-italy 

Runt bord för utebruk, d.130cm, tillverkas i  
galvaniserat & lackat stål.  
 
Bordsskivan med samma hålmönster som sitsen 
på stol Mimmo! 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
salvia, lila, curry, lime och röd. 

 

Twist  
made-in-italy 
 
Bord för utebruk, finns i storlekarna d.80 / 70*70 / 
80*80cm. 
Tillverkas i galvaniserat & lackat stål.  
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, 
salvia, lila, curry, lime och röd.   
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Mogan made-in-italy by 

Stol och karmstol i galvaniserat & lackat stål, sittdyna finns 
som tillval. 
 
Stolen finns med öppen rygg eller med kryss, och överliggaren 
i lackat stål eller trä (färger natur, vit, grå eller höstgrå). 
 
Färger på stål; vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, 
lila, curry, lime och röd.  
 
I serien finns även loungefåtölj & loungebord. 
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River & Paris made-in-italy   

Rund eller fyrkantig? 
RIVER är en ny karmstol i fyrkantsprofil och med industrilook.  
PARIS är en generös stol i runda former, med eller utan karm. 
 
Båda modellerna tillverkas i galvaniserat & lackat stål, och finns i 
färgerna vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, curry, 
lime och röd. 

 
NYHET 2017
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Springtime, Summertime
made-in-italy 

Stol, karmstol och lounge i klassisk stil. Tillverkas i galvaniserat & 
lackat stål, sittdyna finns som tillval. 
 
Finns i färgerna vit, elfenben, antikgrå, brons och höstgrå.  
 
I serien finns även soffbord och serveringsvagn. 
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smått & gott... 
 
ÉTAGÈRE - eleganta hyllor i galvaniserat & lackat stål, finns i tre 
storlekar. Färger: vit, elfenben, antikgrå, brons, höstgrå, salvia, lila, 
curry, lime och röd. 
DESIREE - loungebord d.65, h.40cm.  
Färger: vit, elfenben, antikgrå, brons och höstgrå. 
DESIREE KIT - Set om tre loungebord / pallar d.40cm i höjderna 
38,5, 44,5 och 50cm. Färger: vit, elfenben, antikgrå, brons, 
höstgrå, salvia, lila, curry, lime och röd. 
DESIREE BUFFÉ - sideboard 144*45 h.84cm. Galvaniserat & lackat 
stål samt marin plywood. Färg höstgrå.
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NYHET 2017

Quatris made-in-italy 

Ny loungemöbel i galvaniserat & lackat stål. 
Stoppade och klädda dynor. 
 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons & höstgrå.  
Klädsel i akryl (grå, vit, beige, mullvad) eller i 
texplast (vit, höstgrå, mullvad). 
 
Matchas med  
serien ALICE.
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Porto Cervo made-in-italy 

Loungeserie i galvaniserat & lackat stål. 
Stoppade och klädda dynor. 
 
 
Färger; vit, elfenben, antikgrå, brons & höstgrå.  
Klädsel i akryl (grå, vit, beige, mullvad). 
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BISTRO - klassisk äkta rotting 
design by Aniballi 
 
Handflätade stolar, barstolar, pallar och soffor i äkta rotting.  
Tillverkas och flätas i Italien.  
 
Välj själv mönster och färg på flätning i nylon, för att få din egen unika kombination.  
21st olika standardmönster och 14 olika färger ger nästan obegränsat med möjligheter! 
 
Stolarna kan även kläs med utomhusväv Batyline eller Tessil och fås med ert eget logo-tryck på ryggen!
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Vår mest sålda rottingstol, under 13 säsonger har vi sålt 5000 av denna modell endast här i Sverige! 
 
Du kan få stolens sits och rygg med flätade nylonband i valfritt mönster & kombination av färger, stolen kan vara 
klädd i utomhusväv (Batyline eller Tessil), sits i flätad nylon & rygg i väv, rygg i väv med eget tryck, och så finns 
även en karmstol i serien som kan fås i samma utföranden.
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Fler varianter av rottingstolar!

52459 Bel-air                            52453 Formentera                 52307 Cannes                        52317 Elysee                           52315 Elysee 

52459 Bel-air                            52373 Aurora                         52307 Cannes (batyline)        52377 Lido                             52339 Tango (tessil)

52321 Florence                      52381 Don                               52469 Trocadero                    52465 Marseille                       52339 Tango
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Vi har även soffor & barstolar i rotting.

52383 Conchiglia                                     52493 Montecarlo                                                         52491 Diritto

52409 Vienna alto                  52407 Vienna basso               52403 Amsterdam                52405 Roma                            52471 Cancun

52495 Compon - byggbar sektionssoffa    

Tänk på att ni kan få dem med  
flätade nylonband i valfritt mönster 

& kombination av färger!
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Sorrento Global Leisure 

Möbelserie i svart plastväv, och stomme i helsvetsad aluminium. 
Stapelbar stol & karmstol, liten fåtölj och barpall. 

No Wood & Teak Global Leisure 

Stolar i aluminium, sits och rygg i plast (underhållsfritt) med teakutseende i teakfärg eller i svart, alternativt i äkta teak.  
Stol & karmstol Monaco samt caféstol Nice. 
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Aluline Wicker & Aluline Global Leisure 

Möbelserie i helsvetsad aluminium. Stapelbar stol, karmstol och barstol. I serien finns även matchande bord. 
Karmstol Aluline EVA - sits och rygg i svart perforerad plast. Stapelbar. 
Karmstol Aluline Wicker; helsvetsad aluminiumstomme med metallförstärkt flätning i blått eller natur.   
Stol, karmstol & barstol Aluline ALU, helt i aluminium.
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AX från Metalmobil 

Tunn elegant bottenplatta i stål och pelare i 
aluminium. Stativet för utebruk kan fås med 
kataforesisk behandling för hårda miljöer såsom 
saltvatten & klor. 
 
AX finns med fyra storlekar på bottenplatta & i 
två höjder. Passar de flesta storlekar av skiva. 
 
Hela 14 olika lackfärger som standard! 

Bordsstativ - kombinera med valfri bordsskiva!
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Block från Corbetta Salvatore 

Bygg ditt eget bord eller bänk!  
Lounge-, standard eller barhöjd i storlek från 
60*60 upp till 180*180cm. 
För utebruk finns en mängd standardlacker och 
även rostfritt utförande. 
 
Perfekt för större community-bord.  
Kombinera med valfri bordsskiva - passar  
utmärkt även för tyngre sten- & marmorskivor! 

 

Petal från Corbetta Salvatore 

En komplett serie stativ för bordsskivor i alla  
storlekar - upp till runda d.200cm! 
PETAL kan fås i valfria höjder upp till 107cm. 
 
Färger för utebruk; svart, vit, alulack, umbra, 
grafit, blank, champagne, rost & rå transparent. 

 

Tetris från Corbetta Salvatore 
 
Rejält och prisvärt stativ i fast eller fällbart  
utförande. 
TETRIS kan fås i valfria höjder upp till 107cm, 
och för skivor från d.50 till d,110cm, 50*50 - 
100*100cm och upptill 90*140. 
 
Färger för utebruk; svart, vit, alulack, umbra, 
grafit, blank, champagne, rost & rå transparent.  

Bordsstativ - kombinera med valfri bordsskiva!
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Roma Fresh från Global 

Blankt stativ med rostfri fot & pelare i aluminium. 
Gjutjärnstyngd i foten för bättre stabilitet. 
 
Kryssfot h. 70cm för max d.80, 70*70cm 
Kryssfot h. 110cm för max d.70, 60*60cm 
Tvåpelar h. 70cm för max 120*80cm

 

Basis från Corbetta Salvatore 

Enkelt & smidigt stativ i stålrör, tre eller fyrfotat i 
höjd 73cm. 
 
Passar för runda skivor upp till d.90 och  
fyrkantiga max 80*80cm. 
 
Färger för utebruk; svart, vit, alulack, umbra, 
grafit, blank, champagne, rost & rå transparent.  

 

Polo från Corbetta Salvatore 
 
Modernt stativ som kan fås för runda skivor upp 
till d.90 och fyrkantiga max 80*80cm, rektangu-
lära max 180*90.  
 
Valfri höjd upp till 107cm. 
 
Färger för utebruk; svart, vit, alulack, umbra, 
grafit, blank, champagne, rost & rå transparent.  

Bordsstativ - kombinera med valfri bordsskiva!
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Bistro Basic från SM france 

Ett lättare och enklare gjutjärnsstativ, finns  
endast i svart lack.  
 
SM-BT-3, 3-fot för max d.60cm 
SM-BT-4, 4-fot för max d.70, 70*70cm 
SM-BT-GM, tvåpelar för max 120*80cm 
SM-BT-4MD, 4-fot h.108cm, max d.70, 60*60cm 
 

 

Bistro Classic från Sedex 

Tyngre gjutjärnsstativ som kan fås i flera olika 
färger för utomhusbruk. 
 
SX.7510, 3-fot för max d.60cm 
SX.7500, 4-fot för max d.90, 80*80cm 
SX.7520, 4-fot h.107cm, max d.70, 60*60cm

 

Continental från Global 
 
Bordsstativ i gjutaluminium, svart lack.  
 
G.343145, 3-fot för max d.70cm 
G.343146, 4-fot för max d.80, 75*75cm 
G.343147, 4-fot XL för max d.100, 90*90cm 
G.343145, tvåpelar för max 140*70cm 
G.343149, 4-fot h.110cm för max d.60cm 

Bordsstativ - kombinera med valfri bordsskiva!
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Kompaktlaminat 

Tunn och elegant skiva, endast 12mm tjock och 
mycket tålig. Kan fås i alla storlekar!  
 
Tre trädekorer, tre stenmönster & fyra enfärgade 
släta varianter. Rak eller fasad kant, svart kärna.  
 
Levereras med infällda metallhylsor för enkel 
infästning mot stativ. 

Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!

 
STEN- & 

TRÄLOOK  
med struktur
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Marmor 

Bordsskivor i äkta marmor och granit, kan fås i 
de flesta storlekar och i olika former. Matt eller 
polerad finish och antistainbehandlade. 

Kund ansvarar för själv för limning / montering 
av marmorskivor.
Marmor är ett naturmaterial och skiftningar i 
mönster/färg kan förekomma.

Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!
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Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!

 

Kompositskivor 

Många olika standarddekorer i tre prisklasser 
& storlekar från d.60 / 60*60cm upp till 
d.120/120*80cm. 
 
BISTRO - d.60 & 70cm, valfri dekor med kant i 
mässing eller rostfritt. 
 
Här är ett urval av standarddekorer;  
           - se fler på www.sveacontract.se
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Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!

 

Perso 

Personliga kompositskivor med er  
egen logo och bilder! 
 
Kan fås i alla  
standardstorlekar. 

 

SLIM design 
 
Kompositskiva med endast 12mm tjock kant. 
 
Storlek 70*70cm, i 12 olika dekorer - obs mörka 
dekorer ska inte placeras i direkt sol. 
 
NYHET 2017 - SLIM design med kant i mässing 
eller rostfritt!
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Rostfritt 

Bordsskivor med slipad rostfri yta vikt över en 
MFC-skiva. 
 
Storlekar: rund d.60, d.70, d.80cm, fyrkantig 
60*60, 70*70 samt 80*80. 
 

 

Teak 

Bordsskivor i äkta teak, 18mm tjocka. 
Skivorna är lätt oljade när de levereras, och 
bör behandlas med teakolja minst en gång om 
året för att bibehålla utseendet. Behandlar man 
dem inte får de en gråaktig patina (vilket en del 
tycker är snyggt).
Storlekar: rund d.60, d.80cm. 60*60, 70*70, 80*80, 
120*70 och 140*70cm.

Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!



63

Mondrian från Corbetta Salvatore 

Exklusiv och rejäl sittgrupp i lackat rostfritt 
stål. Bordsskiva och sitsar i kompaktlaminat - 
enfärgat, trä- eller stenmönstrat. 160*160cm. 
 

Matias från Corbetta Salvatore 

Set om bord 160*80cm & två bänkar i lackat 
rostfritt stål.  
Bordsskiva och sitsar i kompaktlaminat - 
enfärgat, trä- eller stenmönstrat.  
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www.sveacontract.se 
 

gottorpsgatan 51, 581 13 linköping 
telefon växel +46 (13) 470 50 80 

e-post info@sveacontract.se

Allmänna villkor 

SVEA Contract Furniture arbetar enbart mot återförsäljare, inte direkt mot slutkund. 
 - Eventuella priser som anges är alltid exklusive moms.
 - Vi reserverar oss för eventuella fel på vår hemsida och i kataloger. 
 - Vi förbehåller oss rätten att under hemsidans och katalogens giltighetstid ändra priser och/eller villkor, 
 - Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. 
 - Produkterna är anpassade för normalt utomhusbruk. För användning i extrema miljöer såsom vid saltvatten och vid             
klorerade pooler kan en speciell ytbehandling komma att krävas på vissa modeller (mot pristillägg) 
 
LEVERANSVILLKOR / TRANSPORTER / SKADOR 
 - Standardleveransvillkor är fritt vårt lager i Linköping. 
 - Transportskadat gods måste anmälas till chaufför vid leverans och noteras på fraktsedeln för att skadan ska 
godkännas. 
 - Kontrollera att antal kolli överenstämmer med fraktsedeln, avvikelser måste anmälas till chauffören. 
 - Anmälan av skadat/bortkommet gods måste meddelas inom 7 dagar från mottagandet för att vara giltigt. 
 - Transportskada ska anmälas direkt till speditören (helst på fraktsedeln), samt meddelas till Svea i de fall godset 
transporterats via SVEA’s fraktavtal.
 - SVEA tar inget ansvar för eventuella transportskador. 
 
RETURER 
 - Innan eventuell retur av gods ska SVEA kontaktas och godkänna sådan. Administrativ avgift debiteras i de fall retur 
godkänns.   
 
För fullständiga villkor se: http://www.sveacontract.se/villkor


