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MØBLER SKAPT FOR LIVET
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Vårt designteams ambisjon var å utvikle en elegant stol i tidløst design, 
med en enestående komfort.

På samme måte som en seilbåt følger sjøen, følger SPINNAKER kroppen 
din. Erfarne seilere tyder sjøens signaler, ser mulighetene og griper dem. 
Spinnakeren fanger vind og kuling mens båten seiler frem på bølgene.

Vi utfordrer formen på en hvilestol, vi utfordrer deg til å ta en pause og 
nyte følelsen av kvalitet og god design. 

Velkommen ombord.

inspirasjon
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Hele SPINNAKER konseptet er et resultat av kreativt samarbeid 
mellom designerne Lena Axelsson og Linda Steen fra Scenario 
Interiørarkitekter MNL og Hødnebø.

design
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SPINNAKER kan tilpasses din personlige stil og smak. Du kan velge farge på stål, rygg, tekstil eller hud. 
Vårt brede utvalg gir deg muligheten til å skape ditt eget uttrykk. Besøk din butikk for å se hele utvalget.

en mengde ulike 
huder og tekstiler

Med SPINNAKER bord har du alt du tenger innen rekkevidde. Bordet har en rund 
bordplate, med et asymmetrisk understell, som utfordrer det tradisjonelle bordets 
form. Den tilsynelatende enkle konstruksjonen gjør bordet til et eget designelement. 

eleganse
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Ryggen på SPINNAKER kan tilpasses din personlige stil og smak. Det finnes et bredt utvalg av seilduker.

 

rygger
av seilduk

      Canvas Bimini sort.1

      Canvas klassisk brukt seil.5

      Canvas Linen.9

      Canvas Bimini grå.2

      Canvas main seil med nummer.*6

      Canvas Bimini offwhite.3

      Canvas Bimini sølv.4

      Canvas main seil.8

Ryggen på en SPINNAKER kan tilpasses 
din personlige stil og smak. Det finnes et 
bredt utvalg av seilduker.
 
Brukte seil som har stått gjennom vær og 
vind kan gi din SPINNAKER et historisk 
preg. Vi kan også sy på ditt lykketall.

*) Velg mellom disse numrene: N5, N7, N12, N33, 
N4, N23, 24, 31, 45, 56 og 67.
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optimal
sittekomfort

     RAMMEN
Rammen er laget av fjærstål som gir stolen naturlig svikt 
og en opplevelse av å sitte mykt.

     ERGONOMISK
Kurven i stålrammen sikrer optimal blodsirkulasjom i bena.

     PUTEN
Puten er bygget opp av materialer i høy kvalitet. 
Den er delt inn i tre seksjoner med ulike grader av fasthet. 
Dette for å gi deg nødvendig støtte og god sittekomfort.

     SVING OG VIPP
Stolen kan justeres i den stillingen som du finner mest 
komfortabel. Sving- og vippefunksjonen er fjærbelastet. 
Den kan låses i ønsket posisjon og har 360 graders 
svingradius.

     FOTSKAMMEL
For å oppnå optimal komfort og hvile, kan du legge bena 
på krakken og lene deg tilbake. Krakken fungerer også 
som en ekstra sitteplass.

SPINNAKER er konstruert for å gi 
din kropp hvile i naturlige posisjoner. 
Den svarer også til dagens krav med 
hensyn til fleksibilitet, funksjonalitet, 
komfort og design.
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TEKNISK INFORMASJON

Mål: B:682 mm. H:1100 mm. 
Sittehøyde 310 mm. Fot: Ø:830 mm.

Tekniske detaljer:
Stål: Pulverlakkert fjærstål, sort, stålgrå eller hvit.
Rygg: Karbon spiler. Canvas i et bredt utvalg 
av seilduker, med eller uten nummer.
Pute: Innmat av skum og cospoflex. Avtagbart 
trekk i et bredt utvalg av huder og tekstiler.

Mål: L:580 mm. B:470 mm. H:370 mm.
Fot: Ø:580 mm.

Tekniske detaljer:
Stål: Pulverlakkert stål, sort, stålgrå eller hvit.
Bæreduk:  Canvas i et bredt utvalg av seilduker.
Pute: Kjerne av skum og et lag med blanding av 
cospoflex og dun på begge sider. 
Avtagbart trekk i et bredt utvalg av huder og 
tekstiler.

Mål: H:400 mm. Ø: 600 mm eller 900 mm.

Tekniske detaljer:
Stål: Pulverlakkert stål, sort, stålgrå eller hvit
Bordplate: 12 mm glass

SPINNAKER STOL

SPINNAKER KRAKK

SPINNAKER BORD
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