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S-1500
Velger du en S-1500 – har du bidratt til å fjerne 1500 gram 
plastavfall og gitt det nytt liv!

Stolen har referanser til overflater, farger og håndverk med 
opprinnelse fra Nord-Norge. Fargene har mønster som 
gjenspeiler havet og fargene har derfor fått navnet 
Ocean fargepalett™ som benevnelse. 
Ingen stoler er like – alle har sitt unike mønster med 
spennende fargenyanser.
 
S-1500 er en miljøvinner i et moderne møbelsegment.
Design: Snøhetta

Fotavtrykk er en metafor for utslipp av CO2, 
eller den totale mengden klimagasser som direkte 
og indirekte slippes ut av menneskelig aktivitet. 
NCP AS legger stor vekt på en miljøvennlig 
forvaltning av alle ressurser i produksjonen. 
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390S-1500 M 
Foretrekker du meieunderstell? S-1500 leveres også med 
meieunderstell I sammen utførelser, farger og med samme 
høye kvalitet som standardutgaven.

S-1500
Standardutgaven med 4 ben har et solid understell av 
stål. Stolen leveres i Ocean fargepalett™.
Understell leveres i RAL-farger tilpasset skallfargene 
eller sort.
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Vekt: 5,9 kg

S-1500 Barstol
En solid barstol med lakkert eller krom understell. 
Som alle andre S-1500 varianter leveres også 
barstol i alle Ocean-fargerpalett™
Leveres som standard i 60 og 80 cm sittehøyde.

Antall i stabel 12 stk

Antall i stabel 14 stk

Antall i stabel 5 stk

Flexi stoltralle
20 stk S-1500 

S-1500

Foto/render
kollasj

1500 gram resirkulert plastavfall fra oppdrettsnæringen på Helgeland i Nord-Norge blir støpt om til stolskall!
S-1500 er en stol som kommuniserer reisen til plastmaterialet fra bruk i oppdrettanlegg, til stoler og 
deretter til andre produkter når stolen har fullført livssyklusen.

Tilpassede farger for S-1500 understell.

Ocean fargepalett™ for S-1500 stolskall. Ingen stoler er like – alle har sitt unike mønster med spennende fargenyanser.

Ocean black

RAL 9005 
Jet black

Ocean Olive 
green

RAL 6003 
Olive green

Ocean blue

RAL  5001 
Green blue

Ocean green

RAL 6004 
Blue green

Ocean navy blueOcean yellow

RAL  1020 
Olive Yellow

Ocean brown

RAL 8017 
Chocolate

Ocean red

RAL 8012 
Red brown

Foto: OZONE coffee, London



Ocean blackOcean 
olive green

Ocean blueOcean green Ocean 
navy blue

Ocean yellow Ocean brownOcean red

Ocean fargepalett™

Public resirk
Alle Public stolene leveres også med plastskall 
produsert av 100% resirkulert plastavfall fra oppdretts- 
og havbruksnæringen på Helgelandskysten. 
Plastskallet leveres i fargene fra Ocean fargepalett™ og 
understell i matchende lakkfarge. 

Dette gjør Public til en miljøvinner i møbelsegmentet. 
Velger du en Public med skall i resirkulert plast og Ocean 
fargepalett™ fra NCP, bidrar du til å fjerne plast fra havet og 
redusere CO2-utslipp!

        Godt for miljøet - godt for deg!

Design
Anderssen & Voll



Public M resirk
Public M leveres med krom eller lakkert understell i matchende 
farge. Fås med trukket brikke i sete og rygg eller som helstoppet.
Stolen leveres med armlen og rekkekobling som tilvalg. 
Public M stabler 10 stoler og opptil 24 stoler med Flexi stoltralle.

Public resirk
Public resirk leveres med 4 bens understell, lakkert i matchende 
farge, krom eller silver. Stolen kan fås med trukket brikke i sete 
og rygg, eller helstoppet i Synergy/Fame.  Public stabler opptil 
20 stoler med Flexi stoltralle og 10 stk på gulv.

Public Z resirk
Public Z har et kraftig understell lakkert eller i krom, som er 
spesielt egnet for skole og kantine. Fås også med trukket 
brikke i sete og rygg eller helstoppet. Skall leveres i alle 
fargebe fra Ocean fargepalett™. Stolen henges enkelt opp 
på bord. Public Z stabler ikke.
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Vekt: 4,2 kg.

Flexi stoltralle med bøyle
20 stk Public 4-ben

Flexi stoltralle med bøyle
24 stk Public M

Public resirk m. brikke i sete/rygg

Public M med brikke i sete/rygg

Public Z med sort skall uten stoff
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Vekt: 5,5 kg.
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Vekt: 5,9 kg.

Public Z med resirk skall i Ocean Yellow

Public resirk
Public, designet av Andersen & Voll, leveres med flere typer understell og passer inn i de fleste sammenhenger. 
Godt design med utmerket sittekomfort gjør Public til en attraktiv stol i alle miljøer.
Stolen leveres uten stoff, med eller uten stoffbrikke i sete og rygg. Public leveres også med armlen som tilvalg. 
Flexi stoltralle sørger for effektiv oppbevaring.

Ocean blackOcean 
olive green

Ocean blueOcean green Ocean 
navy blue

Ocean yellow Ocean brownOcean red

Ocean fargepalett™ 



Public Swing resirk
Public Swing leveres med sort plastkryss og hjul som 
standard. Stolen kan leveres med glidere, armlener, 
alukryss med eller uten fotring. Som tilvalg kan stolen 
leveres med stoff i sete og rygg eller stoff kun i sete. 

Public Rack resirk
Public Rack leveres i rekke på 3, 4 eller 5 stoler, med eller uten armlen. Leveres også med bordplate mellom 
seter istedenfor sete. Standardfarge på understell er sort. Skall leveres i Ocean fargepalett™.

Lengde: 1770 mm Lengde: 2370 mm Lengde: 2910 mm
Vekt:     18 kg  Vekt:     26 kg  Vekt:     34 kg

3 seter   4 seter   5 seter
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Vekt: 7,8 kg uten stoffbrikke
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Public Rack i Ocean farger.

Public Rack 3 seter

Public Rack med bord og 2 seter

Resirk skall i Ocean farger Med fotring i stål

Public Wood resirk
Public Wood leveres med laminert treunderstell i ask 
eller eik, og med plastskall i Ocean fargepalett™. 
Tekstiler til sete- og ryggbrikke eller helstopping fås i en 
rekke varianter og farger. Stolen stabler ikke.

Public og Public M barstol resirk
Public barstol leveres med sittehøyde på 600mm og 800 mm, 
understell som standard i krom, silver eller lakkert i match-
ende farger. Stolen fås uten stoff, med sete-/ryggbrikke eller 
helstopping. Skall leveres i Ocean fargepalett™.
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Vekt: 4,7 kg uten stoff
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Antall i stabel 5 stkSittehøyde 600mm og 800mm

Vekt 4ben/meie h:600 mm= 5,8 kg
Vekt 4ben/meie h:800 mm= 6,3 kg

Resirk skall i farger fra Ocean fargepalett™ Resirk med setepute

Resirk uten setepute Resirk med setepute

Resirk med rygg- og setepute
Public Swing med 

brikke i sete og rygg.

440



Coda Lift
Coda med gaslift og kryss, har gyngefunksjon som 
følger kroppens bevegelse som gir god sittekomfort. 
Stolen kan leveres med faste utskiftbare stoffbrikker i 
sete, eller både i sete og rygg. Leveres som standard 
med kryss i sort plast. Kan også leveres med polert 
aluminiumskryss. 
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Stabling uten armlen:
Stabling med armlen:
Vekt uten stopping og armlen:
Vekt med stopping: 

Stabling uten armlen:
Vekt uten stopping:
Vekt med stopping: 

Vekt uten stopping: 6,3 kg

10 stk
  7 stk
4,4 kg
5,0 kg

10 stk
4,4 kg
5,0 kg

Coda
Coda er designet for å møte ulike bruksområder.  
Stolen har rekkekobling som standard og kan leveres 
med armlener inkludert opphengsmekanisme for bord.

Coda Light
Coda Light er en smalere utgave av Coda standard
modell. Opphengsmekanisme for bord kan leveres 
som tillegg.

 440

 630

440

410-610

410
470

Coda - Coda Light - Coda Lift
Coda er designet for mennesker i bevegelse og har 
gyngefunksjon som gir en sikker og myk bevegelse.  
Sete- og ryggskall er produsert i to deler, noe som 
gjør det mulig å kombinere to farger. 

Coda er produsert av resirkulerbar plast og aluminium 
og har meget god sittekomfort med sitt ergonomisk 
tilpasset sitteskall. 

Flexi stoltralle
Kapasitet 14 stolerCoda smart rekkekobling

Grå beige
Ral 1019

Grå
Ral 7000

Azurblå
Ral 5009

Mosegrønn
Ral 6005

Signalhvit
Ral 9003

Lys Blå
Ral 230 50 35

Flammerød
Ral 3000

Signalsort
Ral 9004

Coda Light opphengsmekanisme Coda i stabel 10 stkCoda Light bordoppheng

Design
Tor G Lundenes



Antall i stabel 10 stk

Opphengsfunksjon for bord

Antall helstoppet 
i stabel 5 stk

Med rekkekobling

Public M  
Public M leveres med krom meie understell eller meie understell 
lakkert i matchende farger eller farge etter eget valg. Fås både 
med setepute eller helstoppet.
Stolen leveres med armlen og rekkekobling som tilvalg. 
Public M stabler 10 stk og opptil 24 stoler med Flexi stoltralle.

Public 
Public leveres med 4 bens understell, lakkert i matchende farge, 
krom eller silver. Stolen kan fås med trykket brikke i sete 
og rygg, eller helstoppet i Synergy/Fame

Public Z 
Public Z har et kraftig understell lakkert eller i krom, som er 
spesielt egnet for skole og kantine. Stolen henges enkelt 
opp på bord. Public Z stabler ikke.
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Vekt: 4,2 kg.

Flexi stoltralle
20 stk Public 4-ben

Public M med brikke i sete/rygg
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Vekt: 5,5 kg.
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Vekt: 5,9 kg.

Flexi stoltralle
28 stk Public  M

Public Z turkis og lilla skall uten stoff

Public uten stoffPublic helstoppet

Lys rosa
Ral 3015

Signal orange
Ral 2010

Signal orange
Ral 2010

Silkegrå
Ral 7044

Azurblå
Ral 5009

Pastell Turkis
Ral 6034

Okergul
Ral 1024

Gråhvit
Ral 9002

Pastell Blå
Ral 5024

Bregnegrønn
Ral 6025

Flammerød
Ral 3000

Oxidrød
Ral 3009

Oxidrød
Ral 3009

Signalsort
Ral 9004

Standard fargepalett

Public
Public, designet av Andersen & Voll, leveres Public i  en palett med de originale friske og lekne farger. 
Stolen leveres uten stoff, med eller uten stoffbrikke i sete og rygg eller helstoppet. Public leveres også med armlen 
som tilvalg. Flexi stoltralle sørger for effektiv oppbevaring.

440

440



Public Swing
Public Swing leveres med sort plastkryss og hjul som 
standard. Stolen kan leveres med glidere, armlener, 
alukryss med eller uten fotring. Som tilvalg kan stolen 
leveres med stoff i sete og rygg eller stoff kun i sete. 

Public Rack
Public Rack leveres i rekke på 3, 4 eller 5 stoler, med eller uten armlen. Leveres også med bordplate mellom 
seter istedenfor sete.Standardfarge på understell er sort. Andre farger på forespørsel

Lengde: 1390 mm Lengde: 1890 mm Lengde: 2390 mm
Vekt:    18 kg  Vekt:    26 kg  Vekt:   34 kg

3 seter   4 seter   5 seter
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Vekt: 7,8 kg uten stoffbrikke
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Med setepute og fotring i stål

Med armlen og fotring i plastHelstoppet og alu. kryss

Oppheng på bord

Public Wood
Public Wood leveres med laminert treunderstell i 
ask eller eik, og med plastskall i en leken fargepalett. 
Tekstiler til sete- og ryggbrikke eller helstopping fås i 
en rekke varianter og farger. Stolen stabler ikke.

Public M og Public barstol
Public barstol leveres med sittehøyde på 600 mm og 800 mm. 
Public barstol leveres som standard med krom, silver eller lak-
kert understell i matchende farger.
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Vikt: 4,7 kg uten stoff
445510

420

Antall i stabel 5 stkSittehøyde 600 mm eller 800 mm

Brikker fås i flere fargerPublic Wood med setepute

Public M barstol Public 4-ben barstol

Helstoppet Med rygg- og setepute

440
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Vekt 4ben/meie h:600 mm= 5,8 kg
Vekt 4ben/meie h:800 mm= 6,3 kg



Rio
Dekorativ, tidløs, praktisk, og med egenskaper som 
sterk og gode stableegenskaper er det ikke rart denne 
fremdeles er populær etter over 20 år i markedet. 
Du finner alltid en Rio variant som vil passe godt til 
dine behov. Stolen har god sittekomfort og fingergrep 
i ryggen som letter håndteringen. 

Rio leveres i 8 friske plastfarger og understell i silver, 
sort eller krom. Rio kan leveres med matchende farger 
på understell på forespørsel. Du får også seteputer i 
en rekke farger og stoffvalg. 

Gul
Ra1021

Rød
Ral 3028

Grå
Ral 7046

Blå
Ral 5000

Oliven
NCS3060-G60Y

Signalhvit
Ral 9003

Grønn
Ral 5018

Signalsort
Ral 9004

Flexi stoltralle
15 stk Rio 4-ben

450

465 81
0

45
0

Vekt: 3,8 kgRekkekobling

Opphengsbeslag for Rio Rio med skrivplate Antall i stabel 7 stk
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Vekt: 4 kg
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Rio Barstol
Rio Barstol med krom, sort eller silver lakkert understell, med eller uten stoff 
i sete. Leveres som standard i 60 og 80 cm sittehøyde og i flotte plastfarger

Rio Rack
Rio Rack leveres i rekke på 3, 4 eller 5 stoler, med eller uten armlen. Kan fås med bordplate istedenfor sete. 
Standardfarge på understell er sort

Rio junior høy  
Justerbart fotbrett gir god sittestilling for våre minste elever. 
Standardfarge på understell er silver. Andre farger på forespørsel.
Stolskall leveres i friske plastfarger

3 seter 1390 mm - 18 kg
4 seter 1890 mm - 26 kg
5 seter 2390 mm - 34 kg

Antall i stabel 5 stkMed fotbøyle

Antall i stabel 5 stk

Vekt 800cm=  5,9 kg
Vekt 600  cm= 5,3 kg

450

420

500

460

81
0

45
0

Vekt: 5 kg.

Rio Junior 3,5 kg                    Rio Mini  2 kg
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410 350

300 270
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Rio Z
Rio Z leveres med stoff i sete og i ulike stoffvalg. 
Stolen fås i fargene sort, grå, rød, gul, grønn, blå, olivengrønn 
og hvit. Rio Z er produsert av miljøvennlige materialer og er 
resirkulerbar. Stolen har en smart opphengsfunksjon.

Rio Z mini  - Rio Z junior
Rio Mini og Rio Junior leveres i fargene sort, 
grå, rød, grønn og olivengrønn. Stolen kan leveres med seteputer i en 
rekke friske farger, og silver understell.
Rio Z Junior kan leveres med løs pute, festet med borrelås. 
Stabler ikke.

Antall i stabel 5 stk

Gul
Ra1021

Gul
Ra1021

Rød
Ral 3028

Rød
Ral 3028

Grå
Ral 7046

Grå
Ral 7046

Blå
Ral 5000

Blå
Ral 5000

Oliven
NCS3060-G60Y

Oliven
NCS3060-G60Y

Signalhvit
Ral 9003

Signalhvit
Ral 9003

Grønn
Ral 5018

Grønn
Ral 5018

Signalsort
Ral 9004

Signalsort
Ral 9004

Rød
Ral 3028

Rød
Ral 3028

Grå
Ral 7046

Grå
Ral 7046

Oliven
NCS3060-G60Y

Signalhvit
Ral 9003

Grønn
Ral 5018

Grønn
Ral 5018

Signalsort
Ral 9004

Signalsort
Ral 9004

Gul
Ra1021

Blå
Ral 5000

Rød
Ral 3028

Grå
Ral 7046

Grønn
Ral 5018

Signalsort
Ral 9004

Oliven
NCS3060-G60Y

Oliven
NCS3060-G60Y



Gul
Ra1021

Rød
Ral 3028

Rød
Ral 3028

Grå
Ral 7046

Grå
Ral 7046

Blå
Ral 5000

Oliven
NCS3060-G60Y

Oliven
NCS3060-G60Y

Signalhvit
Ral 9003

Grønn
Ral 5018

Grønn
Ral 5018

Signalsort
Ral 9004

Signalsort
Ral 9004

Samba 3D-vipp
Samba 3D vipp er basert på plastskallet 
til vår populære stol Rio. Samba 3D-vipp 
har en mekanisme som gir komforta-
bel  vippfunksjon i alle retninger. Stolen 
leveres også med glidere. 
Tillegg for opphengsbeslag.

Samba Jr
Samba Jr har et mindre plastskall 
som er tilpasset barn og en gasslift med lavere trykk. 
Stolen har integrert opphengsbeslag og leveres med 
glidere som standard.

 450

 580

Vekt 6,8 kg

970-123

400-530 

Samba er basert på plastskallet til vår populære stol Rio, 
og en stol som gir god sittekomfort. Samba leveres også 
som Samba 3D-vipp, en tilleggsfunksjon som gir vipp i alle 
retninger. Stolen leveres også med glidere. 
Samba Jr har et mindre plastskall som er tilpasset barn 
og en gasslift med lavere trykk.

Samba med skriveplate Samba med opphengs-
mekanisme for bord
er standard.

Samba 

 300 360

 540
Vekt 5,5 kg

950-760

640-450



R-48 og R-45
En av tidenes mest solgte stoler i Norge, designet av Bendt 
Winge i 1970. Stolskallet er produsert av slagfast polypropyl-
ene i flere farger. Fås med stoff i sete og rygg eller stoff kun i 
sete. Stolen leveres med sort silver eller krom understell. 
R-48 leveres både med 4 ben 19 mm rør eller meieunderstell. 

R-45 har 4 ben i 22 mm rørunderstell med rekkekobling. 
Begge stolene leveres med seteskall i resirkulert plast fra 
havbruksnæringen på Helgeland. 
Stolen leveres også i fargene Ocean Green, 
Ocean Blue og Ocean Black fra Ocean fargepalett™..

Beige
Ral 1001

Flammerød
Ral 3000

Grå
Ral 7046

Kobolt blå
Ral 5013

Sjokoladebrun
Ral 8017

Signalhvit
Ral 9003

Patina grønn
Ral 6000

Signalsort
Ral 9004

Ocean black

Med skriveplate og stoff
i sete og rygg.

Antall i stabel 8 stk

R-48 
med meieunderstell

Stolskall i resirk plast
og Ocean fargepalett™

Vekt  R-48: 3,8 kg
         R-45: 4,1 kg

Flexi stoltralle
12 stk R-45/R-48

Design:
Bendt Winge

520

500

81
0

45
0

R-48 med 4 ben og brikke i sete og resirk skall i Ocean Blue R-45 leveres med 4 ben i 22 mm krom rørunderstell
og rekkekobling.

Ocean blueOcean green

R-45 Ocean Blue

R-48 meie Sort

R-48 Brun



   På gulv stabler stolen 12 stk

Smart rekkekobling

Focus
Lett og praktisk stol med god sittekomfort
PP-plast i rygg, og sort immitert skinn i sete. En ypperlig stol til møter, kurs/konferanse og 
allbruksrom. Focus er lett å håndtere, har gode stableegenskaper og kan rekkekobles.

510600

420420

79
0 

45
0

Vekt: 4,3 kg
Sort

Ral 9004

Kvadrat stabler 40 stk 
i høyden på vogn

Med stoffbrikke i sete

Kvadrat
Stol med meget gode stableegenskaper, med 
plastskall i resirkulerbar polypropylene i fargene 
sort, rød og grå. Leveres med eller uten setepute. 
Understell i krom.

Kvadrat stabler meget godt og stolen kan 
leveres med praktisk oppbevaringsvogn som 
rommer 40 stole og bygger 215 cm. 
På gulv stabler stolen 12 stk.

480

380

80
0 

46
0

Vekt: 4,3 kg
Grå

Ral 7000
Flammerød
Ral 3000

Signalsort
Ral 9004

Focus stabler 40 stk 
i høyden på vogn



Silent stoltralle for 20 eller 40 stolerSilent veggoppheng
for 5 eller 8 stoler

Silent
Klappstol i 100 % polypropylen med god sittekomfort. Standardfarger er antrasitt grå og antikk hvit. 
Stolen har myke knotter under bena som demper lyden mot gulvet. 
Veggoppheng tilpasset 3, 5 eller 8 stoler og praktisk oppbevaringstralle som rommer 20 
eller 40 stoler. 
Stolen er tildelt den anerkjente designprisen “Red Dot”.

Antracit grå

Veggoppheng
opptil 8 stoler

Stolstativ “Mobil” 
10 stolerStoltralle

Med stoffbrikke i sete

Arena
Arena er en praktisk og solid sammenleggbar stol med krom understell. 
Leveres i antrasitt grå plast. Andre farger på forespørsel.For oppbevaring 
har vi smarte veggoppheng for 3, 5 og 8 stoler, eller 
stoltralle for 20 eller 40 stoler.

Arena sammenlagt i stabel.Vekt: 4 kg
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530

77
5
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m

h
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460

460
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Vekt: 4,6 kg



Scoop
Scoop i PP-resirkulerbar plast. Stolen har meget god sittekomfort, er lett og har gode 
stableegenskaper. Integrert rekkekobling gjør at stolen tar mindre plass. Scoop leveres uten stopping, 
med stopping i sete og rygg eller med stopping kun i sete. Stolen har understell og plastskall i antrasittfarget plast. 

Stofftype Bloom for Scoop

BL 418 BL 413 BL 411 BL 404 BL 402 BL 417

560

410

520

46
093

0
455

Stabler 10 stoler

Med stopping i sete og rygg Uten stopping

Nordic Stoltralle

Vekt: 7 kg

Lys rosa
Ral 3015

Signalsort
Ral 

Gråhvit
Ral 9002

Silkegrå
Ral 7044

Pastell Turkis
Ral 6034

Pastell Blå
Ral 5024

Flammerød
Ral 3000

Stabler meget godt.

Beat resirk høyde 640mm 
med fotring

Beat
Med sin retroform sikrer BEAT en god opplevelse 
for alle miljøer. Den stabler meget godt, noe som er 
essensielt og gir en opplevelse av god orden.  
Hullet i midten av setet sikrer at BEAT stables søm-
løst og med tett presisjon. 

BEAT er skruefri og setet klikkes lett på plass 
under motering. Beat leveres med resirkulert plast-
sete i NCP’s Ocean fargepalett™, og i øvrige plast-
farger i polypropylene. Stabler 16 stk.
Sittehøyde: 450 mm og 640 mm.

Vekt: 2,5 kg Vekt: 4,3 kg
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Okergul
Ral 1024

Azurblå
Ral 5009

Signal orange
Ral 2010

Bregnegrønn
Ral 6025

Blålilla
Ral 4005

Mosegrønn
Ral 6005

Oxidrød
Ral 3009

Ocean fargepalett™ for Beat

Ocean blackOlive greenOcean blueOcean green Ocean yellow Ocean brownOcean red



Favn
 En stol i laminert i tre i naturlige farger eller farget finèr. 
 Den runde og  litt brede formene i setet og ryggen gir 
stolen  en sjenerøs, inkluderende og vennlig karakter 
og en unik støtte og komfort. 

Design
Anderssen & Voll



Favn
Stolen kan leveres med stoppet sete, meieunderstell 
eller fire ben.  Favn leveres som standard i sort matt, 
oransjebrun, gråhvit, oceanblå, capriblå og i trefargene 

eik, ask, bøk og valnøtt natur. 
Andre farger på forespørsel. Understell leveres i krom, 
silver eller lakkert i matchende farger.

490

425

425

490

Sort lakkert askRAL 8023
Oransjebrun

Vekt 5,1 kg

Favn 4 ben

Favn meie

Vekt 5,7 kg

Hemsedal er et solid og moderne stoff som passer perfekt for 
stoppet sete til Favn. Et stoff som fremhever stolen på en god måte. 
Se vår fargeprøvebrosjyre for andre stoffvalg

Bøk Ask

RAL 5019
Capriblå

RAL 9002
Gråhvit

Eik

RAL 5020
Oceanblå

Valnøtt
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10 stoler i stabel

Rekkekobling

Foto: Thomas Pirot 
Copyright: Gonsberg Loft GmbH & Co KG



Vekt: 7,4 kg

Vicky
Stol med høytrykkslaminat i fargene bøk og sort. 
Den høye ryggen gir god støtte og sittekomfort. Leveres med 
eller uten stoff i sete eller helpolstret. Standard krom understell. 
Armlen kan leveres på forespørsel.

96
0 

475

47
0

400410

Antall i stabel 6 stkVicky med hel stopping       Vicky med setebrikke

Jazz
Stabelbar stol i formpresset finér med høytrykkslaminat. 
Standard i bøk eller bjørk farge, og med silver understell. 
Leveres også med stopping i sete.  
Vekt 6 kg

Antall i stabel 10 stk
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Arbeidsstol med integralskum i sete. 
Justering av setevinkel. Leveres som 
standard med høy lift, hjul eller glidere.
Vekt: 12 kg

Sittehøyde
375 lift = 520-780 mm (standard) 
307 lift = 450-640 mm 
230 lift = 375-495 mm

Sadelstol med lift og fotring. Ergonomisk utformet 
sete med justerbar setevinkel. Standard i sort imitert 
skinn. Leveres som standard med hjul eller glidere.
Vekt: 11 kg

Sittehøyde
375 lift:   600 - 850 mm (standard)
307 lift:   520 - 710 mm
230 lift:   460 - 570 mm

Arbeidsstol med praktisk ring 
som regulerer gasslift. Leveres 
med sort imitert skinn, stoff 
eller finert sete. 
Leveres som standard med 
hjul eller glidere. Vekt 7 kg.

Sittehøyde
375 lift:   560 - 810 mm 
307 lift:   480 - 670 mm (standard)
230 lift:   420 - 530 mm

Niko

Pony

Ringo



KONTORSTOLER

Kontorstoler 



Prisgunstig gassliftstol av høy kvalitet med regu-
lerbar setevinkel (tilt), dybde- og høydeinnstilling.  
R-10 leveres med dybderegulering av sete som 
standard.
Velg mellom høy eller lav rygg. Justerbare armlener 
leveres som tilbehør.  Som tillegg fås R-10 aktiv med 
ekstra høy lift, aluminiumskryss og hjul med 
belastningsbrems eller glidere.

R-10 aktiv

Sittehøyde: 400-525 mm 
Rygghøyde fra sete: 390-490 mm
Setedybde: 380-460 mm
Setebredde: 430 mm
Vekt lav rygg:  15,3 kg
Vekt høy rygg: 18 kg

God og solid arbeidsstol med gasslift. 
Stolen har rygg med dybde- og 
høydeinnstilling. 
Leveres i alle våre standardstoff. 
Fås også med justerbare armlen, 
høyere lift 307/375 mm, fotring 
eller hjul med belastningsbrems. 
Hjul kan erstattes med glidere. 

R-5 student

Sittehøyde: 420-550 mm
Setedybde: 435-460 mm
Setebredde: 425 mm
Vekt: 12 kg



Kontorstol i sort hud eller sort stoff (Bloom) i sete og 
sort Mesh rygg. R-35 Air har høyderegulering av rygg og 
nakkestøtte, regulerbar korsryggstøtte, dybderegulering 
av sete og høyderegulering av armlener.
Stolryggen har vippfunksjon med motstandsregulering 
som kan låses i trinnløs posisjon.

R-35 Air

Sittehøyde:  455-555 mm
Setedybde:  700 mm
Setebredde: 725 mm
Vekt:            17,45 kg



Forum
Forum er en kontor/møteromsstol med gasslift. 
Forum leveres med imitert hud i sete/rygg, polert
aluminiumskryss og armlener.

Stolen har motstandsregulerbar gyngefunksjon i sete/rygg, 
som kan låses i ønsket posisjon. Leveres med lav eller høy rygg.

Sittehøyde: 450-520 mm
Bredde:          550 mm
Setebredde:  480 mm
Setedybde:    470 mm
Vekt:    22 kg

Sort imitert hud er standard lagervare. 
Øvrige farger kan leveres på forespørsel.

Zevs er en meget god kontorstol med høy kvalitet og slitestyrke. 
Leveres i sort hud eller med sort stoff i sete og rygg. Zevs har en høydejusterbar rygg 
og nakkestøtte, samt smarte armlener som kan justeres i høyden og skyves bakover.

Zevs har motstandsregulerbar gyngefunksjon i rygg som kan låses 
i ønsket posisjon.

Sort hud-varianten leveres med hjulkryss i polert aluminium som 
standard, mens stoff-varianten leveres med sort plastkryss som standard. 

Sittehøyde:  420-520 mm
Setedybde:  470 mm
Setebredde: 490 mm
Vekt:              26 kg 

Zevs



Inno
Svært solid kontorstol med gasslift og regulerbar vipp i 
sete/rygg. Motstandsregulerbar gyngefunksjon i rygg og 
høydejusterbare armlener og korsryggstøtte. 
Standard sort stoff i sete og sort netting i ryggen. 
Leveres med kryss i antrasitt farge.

Sittehøyde: 490-550 mm
Setedybde: 480-500 mm
Totalhøyde: 1120-1250 mm
Sittebredde: 520 mm
Vekt:  23 kg

R-20 Pro er en solid kontorsstol med flere justeringsalter-
nativer. Synkron vippemekanisme hvor sete- og bakre 
posisjon kan låses uavhengig. I tillegg har den dybdejust-
ering (5 cm) og tilt på setet, høydejustering av rygg og 
justerbare armlener.
Kan leveres med aluminiumskryss.
Leveres i alle våre standardstoffer.

Sittehøyde: 450-540 mm
Setedybde: 460 mm
Setebredde: 480 mm
Vekt:  15 kg

R-20 pro
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gaslift - 9 cm

rygg - 7 cm

armlen - 7 cm



Bord: R-60C med Coda Light 



Hjørne
1/4 Ø900

Endeavslutning
1/2 Ø900

Endeavslutning
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R-60C er et enkelt og smart 
bordsystem med elementer 
i ulike størrelser som gir 
rom for kreativitet. 
 
Enkelt å sette opp og ned.

 R-60C er perfekt for både 
store og små forsamlinger. 

1200 x 600 mm

2 stk 1200 x 450 mm 
+ 1/2 Ø900 mm 

1/2 Ø 1200 mm

1200 x 450 mm m. frontpanel1200 x 450 mm

Bordtralle Lars/Line

E n k e l t  o g  s m a r t
Varier med de ulike bordstørrelsene og sett sammen et spennende oppsett. 19 mm bordplate i bøk, 
hvit, bjørk eller grå laminat. Kan leveres med støydempende desktop bordplate eller NCP-akustikkplate.  
Understell leveres i krom, silver (ral 9006)  eller sort epoxy. Andre farger på laminat og understell leveres  
på forespørsel.  Total høyde 72 cm.

R-60C

Bjørk

Hvit

Bøk

Grå laminat

Vekt:  
1200 x 450 = 13,3 kg     1400 x 450 = 14,1 kg    1200 x 600 = 15,8 kg    
1200 x750 = 19,5 kg     1400 x750 = 21,5 kg     1800 x750 = 27 kg



Kraftig og solid bord med uttrekkbar sarg under bordplate som gjør at samme understell kan brukes 
til flere lengder. Understell leveres i silver eller sort epoxy. Andre farger på forespørsel. 
Bordplater i bøk, bjørk, hvit eller grå laminat. Total høyde 72 cm. 

R-75

Bjørk

Hvit

Bøk

Grå laminat

Ø700 mm

1200 x 750 mm

  750 x 750 mm

Ø 700 mm

Ø 900 mm

1800 x 1000 mm

1400 x 750 mm

1800 x 750 mm

1800 x 900 mm

1200 x 600 mm

800 x 600 mm

800 x 600 mm
eksamensbord

1200 x 750 mm

1200 x 750 mm

 750 x 750 mm

1400 x 450 mm

1400 x 750 mm

1600 x 750 mm

1800 x 750 mm
Bjørk

Hvit

Bøk

Grå laminat

Understell leveres i krom, silver (ral9006) eller sort epoxy. Andre farger på forespørsel. 19 mm bordplate 
i bøk, hvit, bjørk eller grå laminat. Mørk grå og eik på forespørsel. Kan leveres med støydempende 
desktop bordplate eller NCP-akustikkplate og diverse høytrykkslaminat på forespørsel.  
Høyde: 720 mm.  

R-40

1200 x 450 mm

Bordtralle Lars/Line

Vekt:  1200 x750 = 25 kg     1400 x 750 = 26,9 kg            1800 x 750= 30,6 kg   
          1800 x 900 = 33,9 kg        1800 x 1000 elipse = 36,2 kg

Vekt:  1200 x 450 = 10,5 kg     1400 x 450 = 13,4 kg         800 x 600 =  9,9 kg      1200 x 600 = 12,8 kg   
          1200 x 750 = 16,2 kg     1400 x 750 = 18,2 kg       1600 x 750 =21,9 kg      1800 x 750 = 19 kg



700 x 600 750 x 750 800 x 600

 1200 x 600 1200 x 450  1200 x 750   1400 x 750  1400 x 650  1800 x 750 1800 x 900

Ø900   Ø1200 1/2 Ø1200 1/2 Ø1400

 750 x 750

 1200 x 750

  1400 x 750

R-80 er designet for ulike bruksområder. Dette gir rom for kreative kombinasjoner tilpasset et hvert bruksområde.

Elipse 1800 x 1000

Et solid bord med helsveist sarg med ben som skrues inn i sargen med gjengetapp. 
Bordet har ett justerbart ben for å fange opp ujevnheter i gulv. 19 mm bordplate i bøk, hvit, bjørk 
eller lys grå laminat. Andre farger og platekvaliteter på forespørsel.
Kan leveres med støydempende desktop bordplate eller NCP-akustikkplate. 
Understell leveres i silver. Andre farger på forespørsel. Høyde: 720 mm.

R-80

Bjørk 700 x 600 mm Grå laminat 1200 x 450 mm

Bjørk HvitBøk Grå laminat



 750 x 750

 4 stk 750 x 750

Ø700

 1200 x 750

 1200 x 750

Ø900

  1400 x 750

  Kombinasjon 1400 x 750 + 2 stk 1/2 Ø1400

  Ø1200

 1800 x 750

1/2 Ø1200

R-100 leveres i ulike størrelser. Dette gir rom for kreative kombinasjoner tilpasset et hvert bruksområde.

1800 x 900

1/2 Ø1400

Elipse 1800 x 1000

Et solid bord med ekstra kraftig understell og langsgående stålsarg under bordplaten. 
Standard utførelse i sort eller krom understell. Bordplater i bøk, bjørk, hvit eller grå laminat. 
Andre farger på forespørsel. Høyde 72 cm

1200x750 mm R-100 med Forum stol

R-100

Bjørk HvitBøk Grå laminat

Vekt:  1200x750 = 21,6 kg          1400x750 = 23,5 kg    1800x750 = 27,2 kg   
          1800x900 = 30,9 kg          1800 x1000 elipse = 32,8 kg



Hub er en forenklet og elegant bordserie der det 
utradisjonelle valget av bordplate i PE-plast gir et 
spennende uttrykk, lang levetid og store fordeler 
i  gjenvinningsprosessen. Bla om og les mer.

Hub 



Et spennende, miljøvennlig og innovativt sammenleggbart bord i aluminium. 
Leveres i størrelsene 1200 x 450 mm og 1200 x 600 mm. Nordic Light har lav vekt, noe 
som gjør håndteringen lett. Bordet kan leveres med eget smart strømforsyningssystem hvor 
kablene seriekobles og festes med kroker i rill under bordplaten. 
Frontpanel/banner med logo/tekst etter kundens ønske monteres med praktiske kroker på 
undersiden av bordplaten. Nordic Light har egen bordtralle som rommer 20 bord stående.
Høyde: 720 mm   Vekt: 10,5 kg

Nordic Light alu.topp eller andre 
farger.

Nordic Light med hvitlakkert topp

Nordic Light

Nordic Light med strømtilkobling Frontpanel med logo Nordic bordtralle.
Sammenlagt bygger 5 cm

Design
Tor G Lundenes

Størrelser bordplater i PE-plast

Størrelser standard bordplater
Farger bordplater i PE-plast

Hub 800 x 600 mm

Hub er en forenklet og elegant bordserie designet av Anderssen & Voll. 
Det utradisjonelle valget av bordplate i hvit, grå eller sort PE-plast gir bordet et spennende uttrykk, 
lang levetid og store fordeler i gjenvinningsprosessen. Med bordplate i kun 12,5 mm tykkelse, 
gir det slanke uttrykket en følelse av at bordplaten svever på understellet.

Bordplate i PE-plast leveres i to størrelser, 120×80 cm og 80×60 cm og med understell 
i krom, hvitlakkert og silver. Andre farger på forespørsel. 
Bordplate: Gjennomfarget plate på 12,5mm i HDPE – High Density Polyetylene. 
Høy ripemotstand, høy styrke og høy stivhet. 100% resirkulérbar. 
Hub leveres også med våre standard laminatplater, eller andre plater på forespørsel.
Vekt  1200×800: 11,5kg.    Vekt    800×600: 5,8kg.

Hub 

800 x 600

800 x 600

1200 x 800

1200 x 800 1200 x 750 1400 x 750 1800 x 750

Hvit bordplate Grå bordplate Sort bordplate

Design
Anderssen & Voll



Stabelbart bord med Polypropylen plast lys grå plate, 
krom eller lakkert understell. Med opphengskrok for veske.Lever-
ingstid og andre farger på forespørsel.
Høyde:  710 mm Vekt: 7,2 kg. Stabler 7 stk i høyden.

Pent søylebord med silver, sort eller krom understell.
Leveres i høyder 74 og 109 cm. Bordplate i bøk, bjørk, 
hvit eller grå laminat. Andre farger på forespørsel.

Roma

Smarty

BjørkHvit BøkGrå laminat

Vekt høyde   740 mm:  Ø700=19,5 kg Ø900=22,5 kg     750x750=21,7 kg
Vekt høyde 1090 mm:  Ø700=26,6 kg Ø900= 29,6 kg     750x750= 28,8 kg

Dimensjoner: 
Ø 1600 mm - vekt 36,3 kg  
Ø 1800 mm - vekt 43,2 kg

Solid mekanisme for 
sammenfolding av understell.

Bordtralle for 8 bord stående.

Sammenleggbart bord som leveres med bøk som standard. Bjørk, eik, grå eller hvit laminat 
bordplate på forespørsel. Bordet fås med krom eller sort understell.  Diameter: 1600 mm og 
1800 mm. Til bordet finnes det en praktisk bordtralle som rommer 8 stk bord.

NCP Kongressbord 

Bjørk

Hvit

Bøk

Grå laminat

Foto: Thomas Pirot 
Copyright: Gonsberg Loft GmbH & Co KG
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