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Stoler med hjul

Niko

Samba Junior

R-5 Student

Forum

Pony

Samba

R-10 Aktiv

Inno

Ringo

Coda med kryss

R-20 Pro

Zevs

Her er en oversikt over våre kontorstoler. Noen modeller leveres i én standardfarge,
mens andre leveres i flere farge- og stoffvarianter. Alle våre modeller har høy kvalitet og
leveres med 5 års garanti mot funksjons- og fabrikasjonsfeil. Vi har lang erfaring og du
kan føle deg trygg når du velger en av våre kontorstoler.

Cyber

NIKO
Sittehøyde: 520 - 780 mm

PONY
Sittehøyde:

RINGO
Sittehøyde:

600 - 850 mm

Niko

Pony

Ringo

Arbeidsstol med integralskum i sete.

Sadelstol med lift og fotring. Ergonomisk utformet

Arbeidsstol med praktisk ring som regulerer gasslift.

Justering av setevinkel. Leveres som

sete med justerbar setevinkel. Standard i sort imitert

Leveres med sort imitert skinn, stoff eller finert sete.

standard med høy lift, hjul eller glidere.

skinn. Leveres som standard med hjul eller glidere.

Leveres som standard med hjul eller glidere.

480 - 670 mm
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Sittehøyde:
Setedybde
Setebredde:
Vekt:

380-505 mm
300 mm
350 mm
5,5 kg

Sittehøyde: 400 - 530 mm
Setedybde:
450 mm
Setebredde:
540 mm
Vekt:
6,5 kg

Fargepalett for Samba Junior
Sort
Sort

Grå

Grå

Rød Gul Grønn Blå Hvit

Rød Grønn Oliven
Grønn

Samba junior

Samba

Vår populære gassliftstol til skole med et mindre plastskall som er tilpasset barn.

Tøff arbeids/elevstol med gasslift til en fordelaktig pris.

Leveres med gasslift med lavere trykk. Stolen fås i 4 standard skallfarger.

Samba er basert på plastskallet til vår populære stol Rio. Leveres i 7 forskjellige
plastfarger og med sort plastkryss som standard, med eller uten stopping i sete.
Tillegg for aluminium kryss. Samba leveres også med skriveplate og
opphengsbeslag som tilleggsutstyr.
Sittehøyde med fotring og liftforlenger 630 - 750 mm
SIDE
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Sittehøyde: 410-610 mm
Setebredde:
440 mm
Setedybde:
470 mm
Vekt:
7,3 kg

Sort Grå beige Grå
Azurblå Grønn
Hvit Rubinrød Tomatrød
ral 9004 ral 7006 ral 7000 ral 5009 ral 6005 ral 9003 ral 3003 ral 3013

Coda har integrert opphengsfunksjon
for oppheng på bord.

Coda med kryss i polert aluminium.

Med avtagbare stoffbrikker i sete og rygg.

Med faste brikker i sete og rygg.

Coda med lift
Coda har gyngefunksjon som gir en myk bevegelse og utmerket sittekomfort.
Coda har todelt skall som gir rom for lek med fargekombinasjoner. Leveres med forskjellige
farger på skall - ensfarget eller i to-fargekombinasjon. Leveres med avtagbare stoffbrikker i flere
standardfarger i sete/rygg eller kun i sete. Kryss i plast eller polert aluminium.
Se prisliste for stoffvalg.
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Sittehøyde:
Setedybde:
Setebredde:
Vekt:

420-550 mm
435-460 mm
425 mm
12 kg

R-5 student
God og solid arbeidsstol med gasslift. Stolen har fleksibel rygg
med dybde- og høydeinnstilling. Leveres i alle våre standardstoff.
Fås også med regulerbare armlen.
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Sittehøyde:
400-525 mm
Rygghøyde fra sete: 390-490 mm
Setedybde:
380-460 mm
Setebredde:
430 mm
Vekt:
15 kg

R-10 Aktiv med lav rygg

R-10 Aktiv
Prisgunstig gassliftstol av høy kvalitet med regulerbar setevinkel (tilt), dybde- og høydeinnstilling.
Leveres med høy eller lav rygg - faste eller justerbare armlener. R-10 leveres med dybderegulering

R-10 Aktiv med høy rygg

av sete som standard. Testet og godkjent som type A-kontorstol, EN 1335 - 2000.
5 års GARANTI mot fabrikasjons- og funksjonsfeil.
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Sittehøyde:
Setedybde:
Setebredde:
Vekt:

Sittehøyde: 450 - 520
Bredde:		
550
Setebredde:
480
Setedybde:
470
Rygghøyde:
720
Ryggbredde:
440
Kryssdiameter:
650

450-540 mm
460 mm
480 mm
15 kg

Hvit

t
u

Mørk grå

Sort

t
u

rygg - 7 cm

u

t

sete -

Brun

Leveres under navnet Studio
med Z-understell.

tilt

armlen - 7 cm

Rød

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

5 cm

tilt

t
u

gaslift - 9 cm

En stilsikker stol med eksklusivt preg.

R-20 Pro
R-20 Pro er en ny kontorstol med mange justeringsmuligheter.

45

uavhengig av hverandre. Dybderegulering (5 cm), tilt av sete og
høyderegulering av rygg. Stolen leveres med justerbare armlener (7 cm)

45-54

Synkron gyngemekanisme hvor posisjonen på sete og rygg kan låses

46

48

51-58

Forum
Ny kontor/møteromsstol med gasslift. Forum har skinn i sete/rygg, polert
aluminiumskryss og armlener. Stolen har motstandsregulerbar gyngefunksjon i sete/rygg,
som kan låses i ønsket posisjon. Lagerføres med sort ECO-leather, øvrige farger leveres på
forespørsel. (leveringstid)

og dybderegulering av sete som standard.
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Sittehøyde:
Setedybde:
Totalhøyde:
Sittebredde:
Vekt:

490-550 mm
480-500 mm
1120-1250 mm
520 mm
23 kg

Sittehøyde:
Setedybde:
Setebredde:
Vekt:

420-520 mm
470 mm
490 mm
26 kg

Inno

Zevs

Svært solid kontorstol med gasslift og regulerbar vipp i sete/rygg.

Kontorstol i sort hud, sort eller blått stoff i sete og rygg. Zevs har smarte

Motstandsregulerbar gyngefunksjon i rygg og høydejusterbare armlener og korsryggstøtte.

armlener som kan justeres i høyden og skyves inn mot stolryggen. Zevs har også

Standard sort stoff i sete og sort netting i ryggen. Leveres med kryss i antrasitt farge.

høydejusterbar rygg og nakkestøtte. Motstandsregularbar gyngefunksjon i rygg som
kan låses i ønsket posisjon. Sittehøyde 42 -52 cm.
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Sittehøyde: 400-480 mm
Bredde:		
650 mm
Setebredde:
470 mm
Setedybde:
490 mm
Vekt:
26 kg

SteelBlue BL414 Olive BL411

SlateGrey BL417

Black BL418

Cyber med elastomer i fargene grå eller orange. Ramme i sort eller hvit plast.

Cyber med stoff i sete og rygg i fargene Steel Blue, Olive, Slate grey og Black. Ramme i sort eller hvit plast.

Cyber
Kontorstol i spennende design. Leveres i to utgaver - med stoff eller
elastomer i sete og rygg. Høyderegulering av nakkestøtte, sete, armlener og rygg.
Motstandsregulering av vipp i rygg. Alle plastkomponentene er resirkulerbare.
Elastomer er en gummilignende plast som er spesielt egnet til miljø som har høye krav
til renhold, f.eks. næringsmiddelindustri, laboratorier, verksted, etc.
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NORDIC COMFORT PRODUCTS AS
P.O.BOX 3
JUVIKVN. 1
N - 8640 HEMNESBERGET
tlf.: +47 75 19 77 00
fax: +47 75 19 77 10
post@ncp.no
www.ncp.no
SVERIGE
NCP AB
Lavalvägen 10, S-921 33 Lycksele
tlf.: 0950-38510
fax: 0950-38511
mob.: 070-3345590
andre@ncpab.com
www.ncp.no
DANMARK
QQ-design
Hyldevænget 29
4652 Hårlev
tlf.: +45 40 54 24 27
fax: +45 57 82 24 18
brian@qq-design.dk
www.ncp.no



