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några nyheter 2020 som ni inte får missa!

QUATRIS stol , s.13 QUATRIS stol , s.13 
QUATRIS bord, s,34QUATRIS bord, s,34

Utemöbler på lager.  Utemöbler på lager.  
Se sammanställning s.53-55Se sammanställning s.53-55

FLAP fällbar stol, s.28FLAP fällbar stol, s.28

IPANIPAN trådlös laddning ute, s.50IPANIPAN trådlös laddning ute, s.50

UNI & UNI-KA uppdaterade! s.24UNI & UNI-KA uppdaterade! s.24

FRASCA bordsstativ s.40FRASCA bordsstativ s.40

Designade & självjusterande, s.46Designade & självjusterande, s.46

WRB - trästolar utomhus, s.3WRB - trästolar utomhus, s.3

QUATRIS LOUNGE, s.6QUATRIS LOUNGE, s.6

ZERO soffa, s.22ZERO soffa, s.22

CUSTOM MADE soffor, s.52.CUSTOM MADE soffor, s.52.

TETRIS fäll- & stapelbart stativ, s.42TETRIS fäll- & stapelbart stativ, s.42
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För mer information se separat  
broschyr WRB

Weather doesn’t matter. 

WEATHER RESISTANT BEECH

Trästolar utomhus!  
Sol, vind, regn och fukt är inte något problem.  

 
Med Paged’s innovativa WRB-teknik 

(Weather-Resistant Beech)  
kan nu mer än 100 olika modeller av  

trästolar användas utomhus  
oberoende av väderlek i 5° – 60° C. 

  
100 modeller, 15 betser, 3 års garanti.

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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 Desiree ROPE 
Vermobil 

Kombinera 6 olika repfärger, 
11 lacker och dynor i 8 klädslar 
i Panama waterproof. 
 
Loungesoffor, loungefåtölj, 
maxi-lounge, puff & karmstol. 
 

 

Desiree CLASSIC 
Vermobil 

Loungefåtölj och soffa i  
galvaniserat & lackat stål i 
flera färger. 
Klädsel i Panama waterproof.  
 
 
I familjen finns flera varianter 
av bord, se sida 37-38. 

 

Desiree FABRIC 
Vermobil 

Helklädda stoppade modeller; 
karmstol, loungesoffa & fåtölj. 
 
Klädsel i Panama waterproof, 
8 olika färger som kombineras 
med ben i olika lacker. 

 
UPDATE 2020

 
UPDATE 2020
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Quatris LOUNGE 
Vermobil 
 
Loungemoduler i en mängd 
kombinationsmöjligheter!  
 
Enkelt flyttbara rygg-& arm-
stöd (sjävhäftande!) gör att 
möjligheterna är oändliga.   
 
Klädsel i Panama waterproof, 
8 färgställningar.  

 
NYHET 2020
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Miami LOUNGE 
Vermobil 

Loungemodul i en- & tvåsits 
med/utan karm samt hörn. 
 
Två varianter; 
Öppen stomme eller ROPE 
med mullvadsfärgad flätning.  
 
Klädsel i Panama waterproof, 
8 färger, kombineras med 
olika lackfärger.  

 
NYHET 2020
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Alice SQUARE 
Vermobil 
 
Komplett möbelserie för ute-
bruk; stol, karmstol, barstol, 
soffbänk & loungemöbler.  
Galvaniserat & lackat stål. 
Vitt, elfenben, antikgrå, brons, 
höstgrå, curry, salvia, blå, 
grön, röd & svart.  
 
Tillval: Sittdynor 

 
LAGERVARA 

se sida 53-55



9

 

Springtime  
Vermobil 

Fällbar stol och karmstol samt 
loungefåtölj och loungesoffa. 
Färger; vitt, elfenben, antikgrå, 
brons, höstgrå & svart.  
 
Kläs i akryl Tuvatextil Panama 
(grå, vit, ecru, mullvad, svart).  
I serien finns även bord och 
serveringsvagn.

 
 Seaside 
Vermobil 
 
Barpall i galvaniserat & lackat 
stål: elva färger.  
 
I serien finns även barbord i 
storlekarna 60*60, 75*75 och 
105*60cm (se sida 37). 
 

 
 Quatris pall 
Vermobil 
 
Pall i galvaniserat & lackat stål. 
11 färger. 
 
Stapelbar! 

Två storlekar; 32x32, 40x40cm. 
 
Kan även användas som 
loungebord.

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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 Summertime 
Vermobil 
 
Elegant stol, karmstol och 
soffa.   
Modellen uppdaterad 2019 - 
nytt utförande! 
 
Kombinera gärna med  
Springtime loungemöbler (se 
sida 9).

 

Mimmo  
Vermobil 

Klassisk bistrostol, med eller 
utan karm. Galvaniserat & 
lackat stål i 11 färger!  
 
Tillval: Sittdyna  
 
I serien finns även bord Rondo 
d.60, d.80 och Genf d.130cm 
(se sidan 36).

 
 Tosca 
Vermobil 

Karmstol & stol i smide med 
klassiskt utseende.
Tillverkas i galvaniserat & 
lackat stål i 6 färger, 
 
Tillval: Sittdyna klädd i akryl 
Panama Waterproof
 
Bord Tosca, se sida 36.

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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 Mogan 
Vermobil 
 
Karmstol och stol med tidlösa 
former i fyrkantsstål, galvat & 
lackat i 11 färger. 
 
Öppen rygg eller med kryss. 
Tillval: Sittdyna  
 
Finns även som loungestol.

 
 Step 
Vermobil 
 
Två varianter; Karmstol stapel-
bar 12st samt en fällbar stol. 
 
Båda tillverkas i galvat &  
lackat stål i 11 färger; vit,  
elfenben, antikgrå, brons, 
höstgrå, curry, salvia, blå, 
grön, röd & svart. 
 
Fällbart bord Step, se sida 35. 

 
 Paris 
Vermobil 
 
Generös stol i runda former, 
med eller utan karm. Tillverkad 
i galvaniserat & lackat stål, 
finns i 11 färger.
 
Tillval: Sittdyna 
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 Grace 
Vermobil 
 
Stol, karmstol, barstol och  
barpall. Alla stapelbara! 
Galvaniserat & lackat stål i 11 
färger. 
 
I serien finns även ett fällbart 
bord, se sida 35. 
 
Tillval: klädd sittdyna 

 
 Miami 
Vermobil 
 
Ny stolsmodell med eller utan 
karm i kraftigt stålrör.  
 
Galvaniserat & lackat stål i 11 
färger; vitt, elfenben, antikgrå, 
brons, höstgrå, curry, salvia, 
blå, grön, röd & svart.  
 

 
 Memphis 
Vermobil 
 
Tidlös karmstol i galvaniserat 
& lackat stål; vitt, elfenben, 
antikgrå, brons, höstgrå & 
svart.
 
Handflätat rep i svart, mullvad 
eller höstgrått.

 
UPDATE 2020
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Quatris  
Vermobil 
 
Stol och karmstol i galvat & 
lackat stål, 11 färger.
 
I familjen finns även 
en loungeserie samt 
självjusterande bord. 
 
  

 

Smooth, Twist  
Vermobil 

Smooth stol med stora 
kvadrater i ryggen. 
 
Twist stol och karmstol med 
ribbor i sits och rygg. 
 
Färger; vitt, elfenben, antikgrå, 
brons, höstgrå, svart, curry, 
röd, blå, salvia och grön.  
 

 

Rick  
Vermobil 

Ny karmstol med sittskal i 
stålnät.  
Galvaniserat & lackat stål i 11 
färger. 
 
I serien finns även bord,  
se sida 35.  
 
 

 
NYHET 2020

 
NYHET 2020
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 Komodo 
Nardi, design Raffaello Galiotto 

Byggbar modulsoffa i fiber-
glasförstärkt polypropen.  
Fyra färger på stomme  
kombineras med åtta olika  
standardklädslar. 
 
Delarna kombineras precis 
som man vill, med rygg eller 
utan, med karm eller utan!

 
UPDATE 2020
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 Komodo wall 
Nardi, design Raffaello Galiotto 

Avdelare 70*70*63,5cm. 
Byggbara i höjd och bredd. 
 
ECO wall av återvunnen  
polypropen och fiberglas. 
100% återvinningsbar.

 
UPDATE 2020
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 Net 
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
Net karmstol. 
Helgjuten stol i polypropen 
förstärkt med fiberglas.  

Stapelbar, sex färger; korall, 
antracit, vit, duvgrå, senap & 
pilgrön.  
 
Tillval; sittdyna

 
 Net Bit 
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
BIT stol, snygg och bekväm!  
Helgjuten stol i polypropen 
förstärkt med fiberglas.  
Nätmönstrad som ger fina 
skuggeffekter! 

NU ÄVEN SOM BARSTOL i två 
sitthöjder, 65 och 76cm.

 
 Net Relax 
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
Net loungefåtölj, soffa & bord.  

Stapelbara, sex färger; korall, 
antracit, vit, duvgrå, senap & 
pilgrön.  
 
Tillval; sittdyna

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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 Trill armchair 
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
TRILL karmstol. 
Tillverkad i fiberglasförstärkt 
polypropen.  
 
Stapelbar och finns i nio fina 
färger; antracit, vit, duvgrå,  
senap, tobak, agave, petrol 
rosa & grå. 

 
 Trill bistrot 
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
TRILL stol i moderna raka 
former. Tillverkad i fiberglas-
förstärkt polypropen.  
 
Stapelbar och finns i nio fina 
färger; antracit, vit, duvgrå,  
senap, tobak, agave, petrol 
rosa & grå. 

 
 Trill stool 
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
TRILL barstol i två sitthöjder. 
Tillverkad i fiberglasförstärkt 
polypropen.  
 
Stapelbara och finns i sju fina 
färger; antracit, vit, duvgrå,  
senap, tobak, agave &  
petrol. 

 
UPDATE 2020

 
UPDATE 2020

 
UPDATE 2020

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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 Bora & Riva 
Nardi, design Raffaello Galiotto
 
Stol och karmstol i sju färger; 
vit, antracit, kaffe, röd, duv-
grå, celesteblå och agave.  
Fiberglasförstärkt polypropen. 
 
BORA = perforerad sits & rygg. 
RIVA = avrinningshål i sits. 
 
Finns även som barstol i två 
sitthöjder, 76 och 65cm. 

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

 
UPDATE 2020
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 Ninfea
Nardi, design Raffaello Galiotto 
 
Stapelbar stol och loungestol i 
generösa mått. 
  
Sittskal i vitt eller antracit med 
färgmatchade ben i lackad 
aluminium. 
 

 
 
 Aria 
Nardi, design Raffaello Galiotto  
Bekväm fåtölj i 3 färger på 
stommen & dynorna i 7 olika 
kulörer, klädda i 100% akryl 
för utebruk. Fåtöljen är helt i 
polypropen. 
 
I serien finns även loungebord 
Aria i två storlekar (60*60, 
100*60cm)och i matchande 
färger (se sida 39).

 
 Solsängar 
NARDI är en av världens 
ledande producenter av 
solsängar och du ser dem 
överallt vid havet och i pool-
områden! 
 
EDEN & TROPICO helt i plast.  
ALFA & OMEGA med syntet-
väv i 13 färgkombinationer. 
ATLANTICO i 15 färgglada 
kombinationer. 
Tillval: logotryck och solskydd.
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 Matias  
Corbetta Salvatore 

Set med bord och två bänkar  
i lackat rostfritt stål AISI 304.  
Bordsskiva och sitsar i 
kompaktlaminat; enfärgat, 
trä-, marmor- eller 
stenmönstrat.   
 
Storlekar (bordet): 80*120, 
80*140, 80*160 och 80*180cm.

 
 Mondrian 
Corbetta Salvatore 

Exklusiv, rejäl sittgrupp i lackat 
rostfritt stål AISI 304.  
Bordsskiva och sits i kompakt-
laminat för utebruk.  
NYHET 2020 - barhöjd med 
sitthöjd 76cm och rund! 
 
Mått; 160*120, 160*140, 
160*160 och 160*180cm. 

 
2020 - barhöjd!

 
2020 - rund!

 
2020 - barhöjd!
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 Pepper 
Corbetta Salvatore 

Stol och barstol i stålrör med 
flera olika lacker.  
 
Sits för utebruk i träslaget 
okumé. 
 
Även som barstol i sitthöjd 65 
eller 75cm.

 
 Lexi 
Corbetta Salvatore 

Rejäl stol med stomme i stålrör 
i flera olika lacker.  
 
Sits och rygg för utebruk i 
träslaget okumé. 
 
Även som barstol i sitthöjd 65 
eller 76cm.

 
NYHET 2020

 
 Bistro  
Corbetta Salvatore
Klassisk enkel bistrostol med 
svart stålstomme och sits i 
plastrotting eller trä för utebruk 
(okumé). 
 
Barstol i sitthöjd 70cm.

 
UPDATE 2020

 
UPDATE 2020
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 Zero  
Et al, design Carlo Bimbi 

Soffa i modulsystem. Galvat 
stål i 12 olika standardfärger. 
Rak modul och hörnsektion 
kopplas samman i önskad 
kombination eller används 
fristående som fåtölj. 
Dynor klädda i Sunbrella-tyg 
eller eget insänt tyg. Enkel 
vinterförvaring - stapelbar 
med dynorna bortplockade!  

 
 

Pif 
Et al, design Marc Sadler
 
Pif puff helt i polytelen. 
 
4 färger: svart, röd, turkos och 
curry.  
 
370*370mm, höjd 450. 
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Playa 
Et al, design Carlo Bimbi 
 
Playa modulsoffa i polyeten, 
färg vit eller brun.
Rak modul, hörndel och puff 
(bord). 
 
Tillval: Löstagbar stoppad 
klädsel i Sunbrella-tyg.

 
 Apple  
Et al, design Egidio Panzera 

APPLE puff helt i polyeten. 
4 färger: vit, brun, turkos och 
celesteblå. 
 
480*410mm, höjd 420. 
 
Tack vare sin form kan de 
kombineras samman till en 
lång rad, rak eller böjd, och 
sittöar. 
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Uni & Uni-Ka 
Et al, design Francesco Geraci &  
Metalmobil concept 
 
En modern ikon, bästsäljaren 
från Et al. 
Stol, karmstol & barstol i  
våfflad plast med olika  
benalternativ. 
 
Uppdaterade moderna färger 
på sittskalen! 

 
UPDATE 2020
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Shade 
Et al, design Philippe Negro 
 
Stol, karmstol och barstol i 
lackat stål (12 färger).  
 
Minimalistisk modell i svetsad 
stålwire. 

 
UPDATE 2020
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Maré 
Et al, design Marc Sadler 
 
Nyklassiker i modern design 
och med fina detaljer. 
 
Karmstol Maré, stapelbar 4st.  
Sittskal polypropen 6 färger; 
vit, duvgrå, blå, pistage, röd, 
brun och svart.  
Stomme i aluminium,  
blankpolerad eller lackad.  

 
 Nassau  
Et al, design Marc Sadler 
 
Helgjuten modern stol, karm-
stol och barstol i två höjder.  
Runda, kurviga, enkla linjer. 
 
Tillverkas i polypropen och 
finns i 10 färger. 
Alla varianter är stapelbara. 
 
 

 
 Flint  
Et al, design Marc Sadler 
 
Elegant karmstol med smäck-
ra linjer, inspirerad av engelska 
trädgårdar & Medelhavets 
gränder.

Kombinera 12 olika stålfärger 
för utebruk med 4 färger på 
sits (polypropen) eller träsits!  
 
Även som stol och barpall. 

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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Monaco 
Global Leisure 

Stol och karmstol i aluminium, 
sits och rygg i plast 
(underhållsfritt) med trälook i 
färg svart.  
 

 
 

Sorrento 
Global Leisure 

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

 
 

Aluline 
Global Leisure 

Möbelserie i helsvetsad 
aluminium.  
Stapelbar stol, karmstol och 
barstol.  
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Flap 
Gaber design  

Fällbar stol i tecnopolymer.  
9 olika färger.  

Lätt & smidig! 
 

 
 

Bakhita 
Gaber, design Studio Eurolinea 

Stol, karmstol och barstol i  
11 moderna färger.  
Tidlös rak design. 
 
Stapelbara.
 

 
 

Nuta 
Gaber design 

Stol och karmstol i rundade 
moderna former. 
 
9 olika färger.
 

 
NYHET 2020

 
NYHET 2020
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Fuller 
Gaber, design Marc Sadler 
 
Stol och karmstol med sittskal 
i 3D! 
Flera olika benunderreden. 
 
Finns i färgerna vit, gul, röd, 
grå, svart och indigo.

 
 

Iris 
Gaber, design Studio Eurolinea 

Lätt, stabil & stapelbar stol och 
karmstol i färgerna vit, röd, 
blå, svart, orange, mörkbrun, 
lime, sand & duvgrå.  
 
Ben i metall och tecnopolymer 
färgmatchade med sittskalet.
 

 
 

Basket 
Gaber, design Alessandro Busana 
 
Karmstol med sittskal i vitt, 
svart, duvgrå, orange, brun 
och lime. 
 
Färgmatchade ben;  
stapelbar variant i stålrör eller 
konade ben i tecnopolymer 
(ej stapelbar).

 
NYHET 2020
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BISTRO - klassisk rotting 
 
Stolar, karmstolar, barstolar, pallar, soffor och modulsoffor i äkta 
rotting. Tillverkas och handflätas i Italien.  
 
Välj din egen unika kombination av mönster och färger! 
21st olika standardmönster och 14 olika färger ger nästan 
obegränsat med möjligheter.  
 
Stolarna kan även kläs med utomhusväv och fås med  
ert eget logo-tryck på ryggen!
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Ett urval rottingstolar i vårt sortiment. Se fler på www.sveacontract.se.

 52459 Bel-air                            52453 Formentera                 52351 Bougainville                  52317 Elysee                           52315 Elysee 

 52437 Ibiza                               52373 Aurora                          52417 Philippine                     52457 Orleans                         52421 Nina

52411 Chateau                        52413 Avalon                         52365 Montecarlo                  52465 Marseille                       52339 Tango

 
LAGER
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Klassisk rotting 
 
Aniballi srl har tillverkat och flätat rottingstolar i Italien under mer 
än 40 år. Erfarenhet som ger flexibilitet och kvalitet.  
 
Högkvalitativ manuell tillverkning och noggrann ytbehandling 
gör stolarna hållbara och motståndskraftiga.  
 
Vi på Svea Contract Furniture AB har sålt mer än 10,000 
rottingstolar under de 16 år som vi representerat Aniballi i 
Sverige. 
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Ett urval rottingmöbler i vårt sortiment. Se fler på www.sveacontract.se.

  52383 Conchiglia                               52381 Don                                          52405 Roma                          52491 Diritto 

  52493 Montecarlo                                                                   52495 Componibile

  52471 Cancun                         52407 Vienna basso              52403 Amsterdam                  52409 Vienna alto                 52401 Acapulco
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Quatris bord 

-självjusterande! 
Vermobil 
 
Unik konstruktion i galvat och 
lackat stål.  
Borden stabiliserar sig även på 
ojämnt underlag. Perfekt för 
bl.a. stensatta platser! 
 
Fyrkantiga bord i flera storlekar 
och höjder. Stapelbara!

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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 Rick  
Vermobil RK2065/2080/7070/8080 

Bord d.65, d.80cm, 70*70 
och 80*80cm i galvaniserat 
& lackat stål:  vitt, elfenben, 
antikgrå, brons, höstgrå, curry, 
salvia, blå, grön, röd & svart.  
Höjd 75cm. 

 
 Grace 
Vermobil GR904 

Fällbart stativ för skiva max 
d.70cm och 70*70cm. 
Kombineras med valfri skiva. 
Höjd 75cm. 
 

 
NYHET 2020

 
 Step 
Vermobil ST7050/7070 

Fällbart bord i galvaniserat & 
lackat stål: elva färger.  
 
Höjd 75cm. 
Storlek 50*70 och 70*70cm. 

 
NYHET 2020
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 Genf 
Vermobil SP316 

Runt bord d.130cm i galvat 
& lackat stål: vitt, elfenben, 
antikgrå, brons, höstgrå, curry, 
salvia, blå, grön, röd & svart.  
 
Genombruten dekor på 
bordsskivan.

 
 Rondo 
Vermobil SP119, SP800 

Klassiskt bistro-bord i  
galvaniserat & lackat stål.  
 
11 fina färger!  
 
Runt bord i diameter 60 och 
80cm. 
 

 
 Tosca  
Vermobil TO1450/3180 
 
Bord i galvaniserat & lackat 
stål.  
 
Runt bord i diameter 145cm, 
rektangulärt 180*90cm.
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 Desiree  
Vermobil DE8080, DE18590 

Bord 80*80 och 185*90cm i 
galvaniserat & lackat stål:  
vitt, elfenben, antikgrå, brons, 
höstgrå, curry, salvia, blå, 
grön, röd & svart.  
Höjd 75cm. 

 
 Desiree  
Vermobil DE650/1100/1300 

Runt bord d.65, d.110 och 
d.130cm i galvaniserat & 
lackat stål:  vitt, elfenben, 
antikgrå, brons, höstgrå, curry, 
salvia, blå, grön, röd & svart.  
Höjd 75cm. 
 

 
2020 - d.110cm

 
 Seaside 
Vermobil SE6060/7575/10560 

Barbord i galvaniserat & 
lackat stål: elva färger.  
 
Höjd 110cm. 
Storlek 60*60, 75*75 och 
105*60cm. 
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Desiree 
Vermobil sideboard 
Loungebord och avställning i 
fem storlekar;  
DE3060 - 30*60cm, h.45cm 
DE4081 - 40*80cm, h.45cm 
DE4080 - 40*80cm, h.75cm 
DE43 - d.43cm, h.45cm 
DE60 - d.60cm, h.45cm 
 
Galvaniserat & lackat stål i 11 
färger. 

 
 

Desiree 
Vermobil DE201 

Loungebord i galvaniserat 
& lackat stål: vitt, elfenben, 
antikgrå, brons, höstgrå, curry, 
salvia, blå, grön, röd & svart.  
 
d.65cm, h.40cm 

 
 

Desiree 
Vermobil  DE151KIT 

Set om tre satsbord i  
galvaniserat & lackat stål: 
vitt, elfenben, antikgrå, brons, 
höstgrå, curry, salvia, blå, 
grön, röd & svart.  
 
d.40cm, h.38,5cm 
d.40cm, h.44,5cm 
d.40cm, h.50cm 
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Aria 
Nardi
 
Loungebord helt i polypropen.  
 
3 färger: vit, duvgrå & antracit.  
 
Två storlekar: 
1000*600mm, höjd 400. 
600*600mm, höjd 400.

 
 

Pop 
Nardi  

Smidigt avställningsbord / 
loungebord helt i fiberglasför-
stärkt polypropen.  
 
4 färger: vit, duvgrå, kaffebrun 
& antracit.  
 
440*395mm, höjd 385. 
 

 
 

Step & Spritz 
Nardi
 
Bord d.60,5cm, levereras med 
två pelare för olika höjd på 
bordet, 40 eller 76,5cm. 
Perforerad eller slät bordsskiva.  
 
Färger: vit, duvgrå, kaffebrun, 
antracit, röd, agave och  
celesteblå.  
Tillverkas i fiberglasförstärkt 
polypropen.
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 Cube 
Nardi
 
Stapelbart bord 70*70, 80*80 & 
140*80cm. 
Bordsskiva i DurelTop med 
avrinningskanaler.  
Färgmatchade ben i lackad 
aluminium. 
4 färger: vit, duvgrå, kaffebrun 
& antracit.  
 

 
 Clip 
Nardi
 
Bord 70*70 & 80*80cm  
med perforerad DurelTop 
bordsskiva i ”Bora” eller ”Net/
Bit”-mönster. 
Ben i fiberglasförstärkt  
polypropen.  
 
Finns i 3 färger: vit, duvgrå & 
antracit.  

 
 

Frasca 
Nardi 
 
Frasca Mini - fällbart stativ för 
skiva max d.70cm och 70*70. 
Frasca Maxi - för skiva max 
d.90cm och 90*90. 
 
Kombinera med valfri skiva!
4 färger: vit, duvgrå, agave & 
antracit.  
Tillval: behandling för extrema 
miljöer (hög salthalt, klor).

 
NYHET 2020
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Fiore, Ibisco 
Nardi
 
Bordsstativ med fyrkantig  
pelare och kryssfot.  
IBISCO med fällmekanism och 
stapelbar, FIORE utan fäll-
mekanism. 
Lackad aluminium i vit, silver, 
antracit, kaffebrun & duvgrå. 
Höjder 72 och 107cm.  
Tillval: behandling för extrema 
miljöer (hög salthalt, klor). 

 
 

Calice, Scudo 
Nardi
 
Bordsstativ med rund pelare 
och kryssfot.  
SCUDO med fällmekanism och 
stapelbar, CALICE utan fäll-
mekanism. 
Lackad aluminium i vit, silver, 
antracit & duvgrå.  
Höjder 72 och 107cm.  
Tillval: behandling för extrema 
miljöer (hög salthalt, klor). 

 
 

Ax 
Et al

AX finns med tre storlekar på 
bottenplatta & i två höjder.  
Det kan fås med kataforesisk 
behandling för tuffa miljöer  
såsom vid saltvatten & klor. 
 
Hela 13 olika lackfärger som 
standard! 
Fot i stål, pelare i aluminium. 
Tillval: ställfötter
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Tetris 
Corbetta Salvatore 

TETRIS bordsstativ för de flesta 
storlekar på skivor. 
Finns i 11 standardlacker och 
kan fås i valfria höjder. 
 
Kan fås i utförande för utsatta 
miljöer som salt & klor. 
 
NYHET 2020 - även i fällbart & 
stapelbart utförande! 

 
 

Petal 
Corbetta Salvatore 

En komplett serie eleganta 
stativ för bordsskivor i alla  
storlekar - upp till runda 
d.200cm! 
PETAL kan fås i valfri höjd upp 
till 107cm. 

Finns i 11 standardlacker.

 
NYHET 2020

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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Polo 
Corbetta Salvatore 
 
Modernt stativ som kan fås 
för runda skivor upp till d.90 
och fyrkantiga max 80*80cm, 
rektangulära max 180*90.  
Valfri höjd upp till 107cm. 
 
Finns i 11 standardlacker.

 
 

Basis 
Corbetta Salvatore 

Enkelt & smidigt stativ i stålrör, 
tre eller fyrfotat i höjd 73cm. 
 
För runda skivor upp till d.90 
och fyrkantiga max 80*80cm. 
 
Finns i 11 standardlacker.

 
 

Heavy 
Corbetta Salvatore 

HEAVY bordsstativ för STORA 
bordsskivor - upp till d.200cm! 
 
Finns i 11 standardlacker och 
kan fås i valfria höjder. 
 
Heavy 1 - max d.140cm 
Heavy 3 - max d.200cm 
Heavy 4 - max d.170cm 

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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Block 
Corbetta Salvatore 

Bygg ditt eget bord eller bänk!  
Lounge-, standard-, barhöjd 
Från 60*60 upp till 220*220cm, 
fyrkantigt eller rektangulärt. 
För utebruk finns en mängd 
standardlacker och även  
rostfritt utförande. 
 
Perfekt för större community-
bord och tyngre skivor.  

 
 

Spider & Nevada 
Corbetta Salvatore 

Rejäla fyrbenta stativ i höjd 73 
eller 107cm.  
För skivor från 60*60 upp till 
160*100cm. 
 
13 standardlacker för utebruk!

 
 

Step 
Gaber / 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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Continental 
Global Leisure 
 
Bordsstativ i gjutaluminium, 
svart lack.  
 
4 storlekar och två höjder. 
 
(Kan ej kombineras med för-
borrade kompaktlaminat)

 
 

Bistro 

Gjutjärnsstativ i klassisk look.  
 
Flera varianter och storlekar.
Standardhöjd samt barhöjd. 
 
 
2020 - NYHET  
- utförande antik guld! 
 
 

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

 
 

Flip Top 
Global Leisure 

Fällbart och stapelbart  
bordsstativ i aluminium.  
Blankpolerat eller i svart lack.   
 
För bordsskiva max d.80cm 
och 70*70cm.
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Contact X4  
SJÄLVSTABILISERANDE BORD 
 
Patenderad lösning NO-ROCK. 
Mekaniskt system med  själv-
justerande fötter, för såväl 
inne som utebruk. 
 
Finns i svart och silver, och i två 
höjder; 71 och 110cm. 
 
Fem olika design på den själv-
stabiliserande foten; 
A - X4 Deluxe = fällbart och 
sidostaplande.  
B - X4 Classic = elegant look 
C - X4 Trail = klassisk design 
D - X4 Street = modern 
E - X4 Luna = rund (bara svart) 
 
Läs mer & se filmen på  
www.sveacontract.se 
 
 
 
 

A

B

C

D

E

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

SJÄLVSTABILISERANDE!
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Kompakt 

Tunn och tålig skiva, endast 
10-12mm tjock.  
Kan fås i alla storlekar!  
 
Infällda metallhylsor för enkel 
infästning mot stativ.  
 
Enfärgade, trädekorer, sten- & 
marmormönstrade.  
 

Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!

 
LAGERVARA 

se sida 53-55
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by SM France
 

 
 

Komposit 

50 olika standarddekorer i 
storlek från d.60 / 60*60cm 
upp till d.120/120*80cm. 
 
Dekorer med trämönster, 
sten- & marmor, betong, rost, 
enfärgade mm. 
 
Perso - med egen logo & 
tryck!

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

för fler dekorer - se www.sveacontract.se
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Komposit Perso 

Kompositskivor med eget tryck 
och egen logo. 
Designa en unik bordsskiva 
med er logo och valfria bilder! 
 
Kan fås i alla storlekar som är 
standard för komposit Werzalit. 
D.60, d.70, 55*55, 60*60 & 
70*70 även med metallkant 
Bistro (mässing/koppar/rfr).

by SM France
 

 
 

Komposit Bistro 

Tillval metallkant på alla 50 
dekorer & Perso (egen logo). 
  
Rund d.60, d.70cm med 30mm 
profilerad kant i mässing, 
koppar eller rostfritt. 
 
Fyrkantig 55*55, 60*60, 70*70 
med rak vikt kant ca 20mm i 
mässing eller koppar.

 
LAGERVARA 

se sida 53-55

för fler dekorer - se www.sveacontract.se

 
NYHET 2020
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Ladda trådlöst!  
Erbjud kunderna att ladda 

även utomhus!  
Trådlöst och USB. 

 
SM France har patenterat 

integreringen av det 
trådlösa laddsystemet i sina 

kompositskivor.  
 

Autonom bordsskiva med 
batteri för laddning av mobila 

enheter. 
Trådlös laddzon och USB. 

Vattentätt batteri, löstagbart 
med specialverktyg. 

Laddstation för 4 batterier. 
 

Erbjuds i ett urval 
standarddekorer och för  

Perso med eget tryck. 
d.60, d.70, 60*60, 70*70cm

Tillval kompositskivor - ladda trådlöst utomhus!

 
ingen elanslutning  
 
vattensäker 
 
8 dagars batteritid 
 
en trådlös laddzon 
 
två USB-anslutningar 
 
låsta batterier
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Marmor 

Bordsskivor i äkta marmor och 
granit, många olika dekorer 
och varianter. 
 
Stenskivorna kan fås i de flesta 
storlekar och i olika former.  
 
Matt eller polerad finish och 
antistainbehandlade. 
 
Kund ansvarar själv för limning 
& montering av marmorskivor.  
 
Marmor är ett naturmaterial 
och skiftningar i mönster/färg 
kan förekomma. 
 
Borden bör behandlas med 
antifläckmedel minst en gång 
i månaden. Polerade skivor 
behandlas med marmorvax 
vid behov.

Bordsskivor - kombinera med valfritt stativ!

 
 

Teak 

Bordsskivor i teak, 18mm. 
Skivorna är lätt oljade när de 
levereras, och bör behandlas 
med teakolja minst en gång 
om året för att bibehålla 
utseendet.  
 
Storlekar: rund d.70, 70*70 och 
120*70cm.
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Étagère  
Vermobil 

Hylla / avställning i  
galvaniserat och lackat stål. 
 
ET800 - 120*34, h.81cm 
ET1600 - 120*34, h.160cm 
 
ET12550 - 125*50, h.90cm 
ET16550 - 165*50, h.119cm 
ET18050 - 180*50, h.170cm 
 

 

Custom made  
 by Domingo Salotti 

Vi tillverkar soffor för inne-& 
utebruk efter era önskemål! 
 
Exempel, bilden till höger: 
Utesoffa med sitthöjd 65cm. 
Stomme i lackat stål och marin 
dränerad plywood. 
Quick dry foam. 
Klädd i akryltyg för utebruk, 
dekorsöm i rygg. 
Fast monterade bord i 
kompaktlaminat. 
Metallskydd på fotstöd. 
 
Kom med era önskemål så 
återkommer vi med offert!
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LAGERVAROR - för aktuellt saldo se; www.sveacontract.se

C52351  
Bouganville 

Äkta rotting med  
flätning grön/beige

VE.SP102  
Mimmo 

Galvat lackat stål, 
färg antikgrå

N.40243 
Bora Bistrot 

förstärkt polypropen,  
färg antracit

N.40247 
Riva Bistrot 

förstärkt polypropen,  
färg antracit

MM.533 
Nassau 

förstärkt polypropen,  
färg antracit

VE.CH1555 
Alice 

Galvat lackat stål, 
färg antikgrå

VE.QT151  
Quatris pall/bord 

Galvat lackat stål, 
färg antikgrå

N.40346 
Riva Faro sh 76cm 

förstärkt polypropen,  
färg antracit

N.40347 
Riva Faro sh 65cm 

förstärkt polypropen,  
färg antracit

N.40253 
Trill Bistrot 

förstärkt polypropen,  
färg agavegrön

N.40350 
Trill Stool sh 76cm 

förstärkt polypropen,  
färg agavegrön

N.40328 
Net BIT 

förstärkt polypropen,  
färg 56 senap

N.40328 
Net BIT 

förstärkt polypropen,  
färg 04 pil

N.40353 
Trill Stool sh 65cm 

förstärkt polypropen,  
färg agavegrön

N.40328 
Net BIT 

förstärkt polypropen,  
färg 75 korall

PL-1840A 
Böjträstol i trä WRB 

bets 008 classic

PL-5170A 
Trästol i trä WRB 
bets 151 brun

 
 
 

Sittmöbler,  
lagerhållna modeller och färger. 
 
På vår hemsida finns fler varianter av lagerhållna sittmöbler för 
utebruk. 
Se www,sveacontract.se under rubrikerna ”UTE - LAGERVAROR” och 
”UTE - FYNDVAROR”. 
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LAGERVAROR - för aktuellt saldo se; www.sveacontract.se

BT150.073 
Polo h.71 

lackad rå metall 
max d.70, 60*60

BT193.090 
Tetris h.90 

Svart 
max d.80, 70*70

BT195.073 
Tetris h.73 

Svart 
max 140*90

BT193.107 
Tetris h.107 

Svart 
max d.80, 70*70

BT107.073 
Heavy 1 h.73 

Svart 
max d.140

VE.QT7070 
Quatris 70*70, h.75 
Galvat lackat stål, 

färg antikgrå

SM-BT-3 
Bistro, h.71,5 

Svart, 
max d.70

SM-BT-3 
Bistro, h.71,5 

Antikguld 
max d.70

SM-BT-4 
Bistro, h.71,5 

Svart 
max d.70, 70*70

SM-BT-4-MD 
Bistro, h.108 

Svart 
max d.70, 60*60

SM-BT-GM 
Bistro, h.71,5 

Svart 
max 120*80

G.343145 
Continental h.69,5, 

Svart 
max d,70

G.343146 
Continental h.69,5, 

Svart  
max d.80, 80*80

G.343147 
Continental h.69,5, 

Svart 
max d.100, 90*90

G.343148 
Continental h.69,5, 

Svart 
max 140*70

G.343149 
Continental h.108, 

Svart 
max d.60

VE.QT151 
Quatris 32*32, h.45 
Galvat lackat stål, 

färg antikgrå

För mer info och  
aktuellt lagersaldo 
 se vår hemsida.

K6062 
Polo Fix h.71 

lackad rå metall 
max 120*80

BT193.073 
Tetris h.73 

Svart.  
max d.90, 80*80

K30948-071 
Tetris h.71, svart 

Fällbar & stapelbar! 
max d,80, 70*70

BT151.073 
Polo h.71 

lackad rå metall 
max d.80, 70*70

Contact X4 Trail 
Sjävstabiliserande! 

svart 
max d,80, 80*80
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LAGERVAROR - för aktuellt saldo se; www.sveacontract.se

PL02AR 
Arizona d.60 

kompositskiva

PL45AR 
Arizona 60*70 
kompositskiva

PL50AR 
Arizona 110*70 
kompositskiva

CS.HPL6060-3349 
Black Flame 60*60 
kompaktlaminat

CS.HPL6070-4586 
Texas Oak 60*70 
kompaktlaminat

Se även våra FYNDVAROR för  
utebruk! Tillfälliga partier, begagnat 

www.sveacontract.se/lagervaror

CS.HPL60-3349 
Black Flame d.60 
kompaktlaminat

PL02MS 
Marble Sicile d.60 

komposit

PL22MS 
Marble Sicile 60*60 

komposit

PL02MSB 
Marble Sicile d.60 

mässingkant

PL02CAB 
Marble Carrara  d.60 

mässingkant

PL02CON 
Concrete d.60  
kompositskiva

PL06CON 
Concrete d.80  
kompositskiva

PL22CON 
Concrete 60*60  
kompositskiva

PL45CON 
Concrete 60*70  
kompositskiva

 
 
 

Kompositskivor Werzalit,  
lagerhållna dekorer och storlekar. 
 
Kompositskivorna monteras mot stativ med vanliga monteringsskruv.

 
 
 Kompaktlaminat,   lagerhållna dekorer och   storlekar.  
Bordsskivor i kompaktlaminat levereras med  
infällda M6-inserts för montering mot stativ. 
De lagerhållna kompaktlaminatskivorna har 
inserts med hålbild för stativ från Corbetta 
(till exempel lagerstativen TETRIS och POLO)
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www.sveacontract.se 
 

gottorpsgatan 51, 582 73 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. 
 - Observera att färger på bilderna är vägledande och ej bindande. Vid tveksamheter be om färgreferens. 
 - 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

utgåva 2020.1


