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STOLE OG TABURETTER | THORSØ 

STOLE
PantoMove-Lupo  4
PantoMove-Soft   6
Compass-Lupo   8
Compass-Soft   10
Pure X   12
Sala E   14
Gate Student 9500  16
Pure   18
Must   20
Sala   22
Dry   24
Rail   26
Mood   28
Noor   30
Ballet   32
Ana   34
Gate Student 9400 36

CAFÉSTOLE
Dry Bar   38
Pure Bar    40
Rail Bar   42
Mood Bar   44
Noor Up   46
Gate Student Counter  48

TABURETTER
Pure   50
Stakk    52
Takk   54
Hokki   56



Vores udvalg af stole er først og fremmest baseret på kvalitet, ma-
teriale, holdbarhed og anvendelighed. Vi sikrer os altid, at stole-
ne lever op til de krav vores kunder og ikke mindst disses miljøer 
stiller. 

Vores sortiment byder på stole i alle prisklasser, samt en verden af 
muligheder ud i farver på både skaller og stel.
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PANTOMOVE-LUPO | Stole | VS 

PantoMove-Lupo er en af Europas mest populære undervisnings-
stole. Stolen er produceret siden 1995, og er ikke bare udviklet 
med stabilitet og komfort for øje, idet den også tager sig godt ud 
i indretningen.

Stolen leveres som standard i regulérbar højde 37-45,5 cm. (lille, 
inkl. hjul) og 45-55 cm. (stor, inkl. hjul) med sæde/ryg i valgfri 
farve (6 farver).

Design: VS

DETALJER

Standard
•  Sædehøjde 37-45,5 og 42-52 cm. inkl. glidere  

(2 sæde/ryg størrelser og 2 stelstørrelser)
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 10 farver
• Sæde/ryg med luftpude-effekt
•  Stel i farverne alu eller sort
• Plastglidere

Tilvalg
•  Tillæg for stel i andre farver og krom
• Tillæg for hjul
• Tillæg for filt-, super- og kunststofglidere
• Tillæg for vip (3D soft eller 3D hard)
•  Tillæg for fodring (sort) 
•  Tillæg for armlæn
•  Tillæg for højde 49-72 cm. (inkl. hjul) inkl. fodring

42
0-

52
0

460

VARIANTER

FARVER, SKAL (POLYPROPYLENE)

C073 C078C036C035

C027 C030 C032C031C029 C034C033
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PANTOMOVE-SOFT | Stole | VS 

PantoMove-Soft er udviklet med afsæt i PantoMove Lupo og be-
sidder derfor de samme egenskaber. Den adskiller sig dog i form af 
endnu større fokus på komfort og detaljer i udførslen.

Stolen leveres som standard i regulérbar højde 48-60 cm. (inkl. 
hjul) med fuldpolstret sæde/ryg i valgfri farve (12 farver).

Design: VS

DETALJER

Standard
•  Sædehøjde 48-60 cm. inkl. glidere
•  Sæde/ryg (polstring) leveres i 13 farver
• Sæde/ryg med luftpude-effekt
•  Stel i farverne alu eller sort
• Plastglidere

Tilvalg
• Tillæg for hjul
• Tillæg for filt-, super- og kunststofglidere
• Tillæg for vip (3D soft eller 3D hard)
• Tillæg for fodring
•  Tillæg for armlæn
•  Tillæg for højde 56-76 cm. (inkl. glidere) inkl. fodring

48
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VARIANTER

CUZ1A CUZ30

CUZ31

FARVER, POLSTER

CUZ1E CUZ1K

CUZ63

CUZ1F

CUZ62

CUZ1C

CUZ67 CUZ90CUZ86

CUZ1R
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COMPASS-LUPO | Stole | VS 

Compass-Lupo er en meget populær stol, som gør sig godt som 
undervisnings- og konferencestol. Det V-formede stel bidrager  
ikke blot med stor stabilitet, men også med et flot udtryk.

Stolen leveres som standard i højde 46 cm. med sæde/ryg i valgfri 
farve (6 farver).

Design: VS

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 46 cm. 
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 10 farver
• Sæde/ryg med luftpude-effekt
•  Stel i farverne alu eller sort malet
•  Plastglidere

Tilvalg
•  Tillæg for stel i andre farver og krom
•  Tillæg for hjul
• Tillæg for filt-, super- og kunststofglidere
• Tillæg for armlæn
• Tillæg for rækkekobling

46
0
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VARIANTER

FARVER, SKAL (POLYPROPYLENE)

C073 C078C036C035

C027 C030 C032C031C029 C034C033
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COMPASS-SOFT | Stole | VS 

Compass-Soft er en meget populær stol, som gør sig godt som un-
dervisnings- og konferencestol. Det V-formede stel bidrager  ikke 
blot med stor stabilitet, men også med et flot udtryk.

Stolen leveres som standard i højde 48 cm. med sæde/ryg i valgfri 
farve.

Design: VS

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 48 cm.
•  Sæde/ryg (polstring) leveres i 13 farver
• Glidere for hårde og bløde underlag samt universal
•  Stel i farverne alu eller sort
•  Plastglidere

Tilvalg
• Tillæg for hjul
• Tillæg for filt-, super- og kunststofglidere
•  Tillæg for krom stel
• Tillæg for rækkekobling
• Tillæg for armlæn

CUZ1A CUZ30

CUZ31

FARVER, POLSTER

CUZ1E CUZ1K

CUZ63

CUZ1F

CUZ62

CUZ1C

CUZ67 CUZ90CUZ86

CUZ1R
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PURE X | Stole | RANDERS+RADIUS 

I et originalt design præget af klarhed og ultimativ anvendelse af 

pur-materialets skulpturelle muligheder, byder PURE-stolen ikke 

blot på gennemtænkt ergonomi og funktionalitet men også på en 

eksklusivitet, der ikke normalt ses i dette segment.

Materialevalget, kombineret med en kompromisløs forarbejdning, 

er samtidig udgangspunktet for, at robusthed, slidstyrke og 

nem vedligeholdelse er naturligt integrerede elementer i stolens 

overbevisende design.

Stolen er lydsvag og bidrager til god og behagelig akustik. Der er 
ydermere mulighed for ophæng.

Design: Thore Lassen

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 42-56 cm.
•  Sæde/ryg (PUR-gummi) leveres i 6 farver
•  Stel blank/alu
• Standardhjul

Tilvalg
• Tillæg for højde 50-68 cm. (XL) inkl. fodring
• Tillæg for sædepolstring (stof og læder)
•  Tillæg for vip
•  Tillæg for hjul med bremse
•  Tillæg for glidere

42
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56
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VARIANTER

FARVER, SKAL (GUMMI)

Mat 
army-green

Sandy grey

Dusty 
light-blue

Sort Light 
sandy-grey

Dark petrol
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SALA E | Stole | RANDERS+RADIUS

SALA-stolen blev udviklet med fokus på ergonomi og er fremstillet 
efter et princip, hvor ryggen krummer indad for neden og udad 
for oven. En detalje som giver ryggen et fladt og fjedrende 
midterstykke – og giver SALA en god ergonomi kombineret med 
et fint og let udtryk.

Design: Hans Thyge

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Sædehøjde 41-55 cm.
•  Sæde/ryg (nylon) leveres i farverne sort, grå 
•  Stel i blank alu
•  Standardhjul

Tilvalg
• Tillæg for højde 49-67 cm. (XL) inkl. fodring
•  Tillæg for sæde/ryg i gul, isblå og orange
• Tillæg for sæde/ryg-polstring (stof og læder)
•  Tillæg for hjul med bremse
• Tillæg for armlæn i krom eller satin

41-55

Ø60

55-81

41
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FARVER, SKAL (NYLON)

GulSort IsblåHvidGrå

Orange
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GATE STUDENT 9500 | Stole | SAVIR

Gate Student er en elegant og robust elevstol med gaslift. hvor
der er lagt vægt på siddekomfort og ergonomi, optimal fleksibilitet
i ryggen og mulighed for vip i sædet. Gribehåndtag i ryggen
for let løft af stol. Ergonomisk lændestøtte 5 cm. Den ergonomisk
formede ryg med 23 cm. smal bundstykke giver mulighed for at
kunne placere sig i flere siddestillinger.

Stolen fåes også i en mindre model, Young Student.

Design: Savir Design 

VARIANTER

FARVER, SKAL (PLAST, POLYPROPYLENE)

Sort Grå Blå Grøn

OrangeRød

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 41-54 cm.
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 6 farver
• Stel i sort
• Standardhjul

Tilvalg
• Tillæg for højde 55-81 cm. (XL)
• Tillæg for sædepolstring
•  Tillæg for stel i aluminium
• Tillæg for vip
• Tillæg for glidere
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PURE | Stole | RANDERS+RADIUS 

I et originalt design præget af klarhed og ultimativ anvendelse af 
pur-materialets skulpturelle muligheder, byder PURE-stolen ikke 
blot på gennemtænkt ergonomi og funktionalitet men også på en 
eksklusivitet, der ikke normalt ses i dette segment.

Materialevalget, kombineret med en kompromisløs forarbejdning, 
er samtidig udgangspunktet for, at robusthed, slidstyrke og 
nem vedligeholdelse er naturligt integrerede elementer i stolens 
overbevisende design.

Stolen er lydsvag og bidrager til god og behagelig akustik. Der er 
ydermere mulighed for ophæng.

Design: Thore Lassen

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 46 cm.
•  Sæde/ryg (PUR-gummi) leveres 6 farver 
•  Stel i krom og 6 farver
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sædepolstring
•  Tillæg for koblingsbeslag
• Tillæg for filtglidere

VARIANTER

FARVER, SKAL (GUMMI)

Mat 
army-green

Sandy grey

Dusty 
light-blue

Sort Light 
sandy-grey

Dark petrol
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MUST | Stole | RANDERS+RADIUS

Must-serien er den perfekte balance mellem design og funktion. 
Serien har en bred vifte af farver og materiale muligheder som 
tilfredsstiller de fleste behov. Must er derfor blevet klassisk inven-
tar i både kantiner, mødelokaler og spisesale i både offentlige og 
private virksomheder.

I mødelokaler, konferencesale og kantiner, på skoler og undervis-
ningsinstitutioner - alle steder hvor mennesker mødes professio-
nelt, eller til afslappet samvær, er serien med sit dynamiske design 
og en uovertruffen funktionalitet det perfekte udgangspunkt for 
en effektiv, smukkere og lidt mere inspirerende hverdag.

Design: Thore Lassen og Søren Nielsen

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 46 cm.
•  Sæde/ryg i birk og bøg
•  Stel i sort og alu
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sæde/ryg i valnød og sort
• Tillæg for stel i krom
• Tillæg for sædepolstring (stof og læder)
•  Tillæg for koblingsbeslag
• Tillæg for filtglidere

FARVER, SKAL (BEJDSE)

Lakeret bøg Sortlakeret askLakeret birk

Valnød

480

46
0

VARIANTER
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SALA | Stole | RANDERS+RADIUS

SALA-stolen blev udviklet med fokus på ergonomi og er fremstillet 
efter et princip, hvor ryggen krummer indad for neden og udad 
for oven. En detalje som giver ryggen et fladt og fjedrende 
midterstykke – og giver SALA en god ergonomi kombineret med 
et fint og let udtryk.

Design: Hans Thyge

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 45 cm.
•  Sæde/ryg (nylon) leveres i farverne sort, grå og hvid, 
•  Stel i sort og alu
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sæde/ryg i gul, isblå og orange
• Tillæg for sæde/ryg-polstring (stof og læder)
• Tillæg for stel i krom
•  Tillæg for koblingsbeslag
• Tillæg for skriveplade
•  Tillæg for stabelskjold
• Tillæg for gribehul
• Tillæg for filtglidere

VARIANTER

FARVER, SKAL (NYLON)

GulSort IsblåHvidGrå

Orange
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DRY | Stole | RANDERS+RADIUS

DRY-stolens skal er støbt i pur gummi med en indstøbt stålramme, 
og takket være pur gummiets elasticitet og det intelligente 
indstøbte fjedrende indlæg giver skallen siddekomfort både ved at 
tilpasse sig kroppens form og ved at støtte de rigtige steder. Når 
stolen ikke er i brug er den lige og flad, men når man sætter sig, 
former stolen sig efter den siddende.

Design: Komplot

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 47 cm.
•  Sæde/ryg (PUR-gummi) leveres i 6 farver
•  4-bens-stel eller medestel leveres i krom og 6 farver
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for koblingsbeslag
• Tillæg for armlæn
• Tillæg for filtglidere

530 530

47
0

47
0

FARVER, SKAL (GUMMI)

Mat 
army-green

Sandy grey

Dusty 
light-blue

Sort Light 
sandy-grey

Dark petrol
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RAIL | Stole | RANDERS+RADIUS
Design: Ars Design

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 46 cm.
•  Sæde/ryg (formspændt træ) i birk
•  Stel i sort og alu
•  Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for sæde/ryg (formspændt træ) i hvid og sort
• Tillæg for stel i krom
•  Tillæg for filtglidere
•  Tillæg for sædepolstring
• Tillæg for armlæn
•  Tillæg for koblingsbeslag

FARVER, SKAL (TRÆ)

Lakeret birk Hvidlakeret træSortlakeret træ

Ingen overflødige detaljer, kun markant og dynamisk design med 
en komplet vifte af fleksible møbeltyper og innovative løsninger, 
der matcher næsten ethvert møbleringsbehov i den offentlige 
sektor.

Med RAIL skal man hverken give afkald på fremragende design 
eller sund fornuft, - her får man det hele. RAIL kan anvendes til 
kantiner, caféer, mødelokaler og kontorer.

46
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MOOD | Stole | RANDERS+RADIUS
Design: Hans Thyge & Co.

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 47 cm.
•  Sæde/ryg i genanvendeligt PP-plast
•  Stel i 6 farver og krom
•  Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for filtglidere
•  Tillæg for sæde- og fuldpolstring
• Tillæg for armlæn
•  Tillæg for koblingsbeslag

Den nye Mood-kollektion gør det muligt, at skabe den rigtige 
atmosfære og det rigtige miljø for dine omgibelser. Det monokrome 
udtryk, hvor stel og skal er i samme farve, forsimpler stolens form 
og skaber en helhed, der nærmet giver stolen et silhuetlignende 
udtryk. De afdæmpede farver forekommer klassiske og tidløse, og 
ønsker man lidt mere farvespil kunne valget falde på pudderfarven 
eller den olivengrønne farve, der begge fungerer som en fin og flot 
kontrast til de mere kølige grå og blå nuancer.
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NOOR | Stole | RBM
Design: Ars Design

RBM Noor er en moderne klassiker, der markerer en ny start. En 
kollektion af kantine- og konferencestole, der skaber vitalitet på 
arbejdspladser og i det sociale rum.

Mød en moderne klassiker med atmosfære, funktionalitet og stor 
anvendelse, der skaber positive møder og glade øjeblikke. En 
kollektion med skandinavisk identitet og en miljøvenlig profil og 
med et stort udvalg af farverige stole, der nemt kan kombineres 
til mange formål.

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 43,7 cm.
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 6 farver
•  Stel i metalgrå, stålgrå og 6 farver
•  Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for filtglidere i sort eller grå
• Tillæg for medestel og træben
• Tillæg for medestel
•  Tillæg for sæde/ryg-polstring
• Tillæg for armlæn
•  Tillæg for koblingsbeslag

FARVER, SKAL (PLAST, POLYPROPYLENE)

Poppy

Sea Green

Eg

Vanilla

Teal Blue

Rose

Misty Grey

Straw

Forest

Coral

Clay

Sky

Graphite
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BALLET | Stole | RBM 

Ballet er en stærk og enkel stol med god siddekomfort som leveres 
med eller uden polstring. Stolen har mange anvendelsesmulighe-
der og kan anvendes som spisesals-, kantine- og mødestol. Den 
kan stables og sammenkobles. Sæde/ryg leveres i 7 forskellige far-
ver ligesom læder kan tilvælges i 5 forskellige farver. Stel i alulak, 
krom og sort.

Design: Tias Eckhoff

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 47 cm.
•  Sæde/ryg (polyuretan) leveres i 2 farver
•  Stel i alu, krom og sort
•  Plastglidere
•  Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for filtglidere
• Tillæg for sædepolstring
•  Tillæg for koblingsbeslag
•  Tillæg for armlæn

FARVER, SKAL (GUMMI)

Grey Black

47
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VARIANTER
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ANA | Stole | RBM

Meget stol for få penge, som møblerer aulaer, messelokaler og 
cafeterier rundt om i Norden. Det enkle, stilrene design i kombina-
tion med det ergonomisk ud- formede sæde gør stolen til en klar 
favorit, som kan gentages i det uendelige. Stolene er nemme at 
placere i rækker og lette at stable.

Design: Tias Eckhoff

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 45 cm.
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 7 farver
•  Stel leveres i 8 farver
• Plastglidere
•  Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for filtglidere
• Tillæg for sæde/ryg polstring
•  Tillæg for koblingsbeslag

45
0

450 500

VARIANTER

FARVER, SKAL (PLAST, POLYPROPYLENE)

Poppy Vanilla Sea Green Misty Grey

CharcoalGraphite Teal Blue (ekstra)
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GATE STUDENT 9400 | Stole | SAVIR

Gate Student er en elegant og robust elevstol med gaslift. hvor
der er lagt vægt på siddekomfort og ergonomi, optimal fleksibilitet
i ryggen og mulighed for vip i sædet. Gribehåndtag i ryggen
for let løft af stol. Ergonomisk lændestøtte 5 cm. Den ergonomisk
formede ryg med 23 cm. smal bundstykke giver mulighed for at
kunne placere sig i flere siddestillinger.

Stolen fåes også i en mindre model, Young Student.

Design: Savir Design 

VARIANTER

FARVER, SKAL (PLAST, POLYPROPYLENE)

Sort Grå Blå Grøn

OrangeRød

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 47 cm.
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 6 farver
• Stel i sort eller krom
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sædepolstring
• Tillæg for filtglidere
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DRY BAR | Stole | RANDERS+RADIUS

DRY-stolens skal er støbt i pur gummi med en indstøbt stålramme, 
og takket være pur gummiets elasticitet og det intelligente 
indstøbte fjedrende indlæg giver skallen siddekomfort både ved at 
tilpasse sig kroppens form og ved at støtte de rigtige steder. Når 
stolen ikke er i brug er den lige og flad, men når man sætter sig, 
former stolen sig efter den siddende.

Design: Komplot

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 65 og 80 cm.
•  Sæde/ryg (PUR-gummi) leveres i 6 farver
•  Stel i krom og 6 farver
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for filtglidere
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FARVER, SKAL (GUMMI)

Mat 
army-green

Sandy grey

Dusty 
light-blue

Sort Light 
sandy-grey

Dark petrol
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PURE BAR | Stole | RANDERS+RADIUS 

I et originalt design præget af klarhed og ultimativ anvendelse af 
pur-materialets skulpturelle muligheder, byder PURE-barstolen 
ikke blot på gennemtænkt ergonomi og funktionalitet men også 
på en eksklusivitet, der ikke normalt ses i dette segment.

Materialevalget, kombineret med en kompromisløs forarbejdning, 
er samtidig udgangspunktet for, at robusthed, slidstyrke og nem 
vedligeholdelse er naturligt integrerede elementer i barstolens 
overbevisende design.

Stolen er lydsvag og bidrager til god og behagelig akustik.

Design: Thore Lassen

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 65 og 80 cm. 
•  Sæde/ryg (PUR-gummi) leveres i i 6 farver
•  Stel i krom og 6 farver
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sædepolstring
• Tillæg for filtglidere

VARIANTER

FARVER, SKAL (GUMMI)

Mat 
army-green

Sandy grey

Dusty 
light-blue

Sort Light 
sandy-grey

Dark petrol
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RAIL BAR | Stole | RANDERS+RADIUS
Design: Ars Design

Ingen overflødige detaljer, kun markant og dynamisk design med 
en komplet vifte af fleksible møbeltyper og innovative løsninger, 
der matcher næsten ethvert møbleringsbehov i den offentlige 
sektor.

Med RAIL skal man hverken give afkald på fremragende design 
eller sund fornuft, - her får man det hele. RAIL kan anvendes til 
kantiner, caféer, mødelokaler og kontorer.

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 79 cm.
•  Sæde/ryg (formspændt træ) i birk
•  Stel i sort og alu
•  Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for sæde/ryg (formspændt træ) i hvid og sort
• Tillæg for stel i krom
•  Tillæg for filtglidere
•  Tillæg for sædepolstring

FARVER, SKAL (TRÆ)

Lakeret birk Hvidlakeret træSortlakeret træ

79
0
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MOOD BAR | Stole | RANDERS+RADIUS
Design: Hans Thyge & Co.

VARIANTER DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 67 og 82 cm.
•  Sæde/ryg i genanvendeligt PP-plast
•  Stel i 6 farver og krom
•  Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for filtglidere
•  Tillæg for sæde- og fuldpolstring
• Tillæg for armlæn
•  Tillæg for koblingsbeslag

Den nye Mood-kollektion gør det muligt, at skabe den rigtige 
atmosfære og det rigtige miljø for dine omgibelser. Det monokrome 
udtryk, hvor stel og skal er i samme farve, forsimpler stolens form 
og skaber en helhed, der nærmet giver stolen et silhuetlignende 
udtryk. De afdæmpede farver forekommer klassiske og tidløse, og 
ønsker man lidt mere farvespil kunne valget falde på pudderfarven 
eller den olivengrønne farve, der begge fungerer som en fin og flot 
kontrast til de mere kølige grå og blå nuancer.

FARVER, SKAL (PP-PLAST)
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4646

NOOR UP | Stole | RBM
Design: Ars Design

RBM Noor er en moderne klassiker, der markerer en ny start. En 
kollektion af barstole, der skaber vitalitet på arbejdspladser og i 
det sociale rum.

Mød en moderne klassiker med atmosfære, funktionalitet og stor 
anvendelse, der skaber positive møder og glade øjeblikke. En 
kollektion med skandinavisk identitet og en miljøvenlig profil og 
med et stort udvalg af farverige stole, der nemt kan kombineres 
til mange formål.

VARIANTER
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DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 63 cm.
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 12 farver
•  Stel i metalgrå, stålgrå og 8 farver
•  Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
•  Tillæg for sæde/ryg i eg og sortlakeret eg
•  Tillæg for sæde/ryg-polstring
•  Tillæg for filtglidere i sort eller grå

FARVER, SKAL (PLAST, POLYPROPYLENE)
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4848

GATE STUDENT COUNTER | Stole | SAVIR

Gate Student er en elegant og robust elevstol med gaslift. hvor
der er lagt vægt på siddekomfort og ergonomi, optimal fleksibilitet
i ryggen og mulighed for vip i sædet. Gribehåndtag i ryggen
for let løft af stol. Ergonomisk lændestøtte 5 cm. Den ergonomisk
formede ryg med 23 cm. smal bundstykke giver mulighed for at
kunne placere sig i flere siddestillinger.

Stolen fåes også i en mindre model, Young Student.

Design: Savir Design 

VARIANTER

FARVER, SKAL (PLAST, POLYPROPYLENE)

Sort Grå Blå Grøn

OrangeRød

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 64 og 74 cm.
•  Sæde/ryg (plast, polypropylene) leveres i 6 farver
• Stel i sort eller krom
• Platglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sædepolstring
• Tillæg for filtglidere





5050

PURE | Taburetter | RANDERS+RADIUS 

I et originalt design præget af klarhed og ultimativ anvendelse af 
pur-materialets skulpturelle muligheder, byder PURE-taburetten 
ikke blot på gennemtænkt ergonomi og funktionalitet men også 
på en eksklusivitet, der ikke normalt ses i dette segment.

Materialevalget, kombineret med en kompromisløs forarbejdning, 
er samtidig udgangspunktet for, at robusthed, slidstyrke og nem 
vedligeholdelse er naturligt integrerede elementer i taburettens 
overbevisende design.

Taburetten er lydsvag og bidrager til god og behagelig akustik.

Design: Thore Lassen

VARIANTER

FARVER, SÆDE (GUMMI)
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DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 47, 65 og 80 cm. 
•  Sæde/ryg (PUR-gummi) leveres i i 6 farver
•  Stel i krom og 6 farver
• Plastglidere
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for sædepolstring
• Tillæg for filtglidere





5252

STAKK | Taburetter | THORSØ

Stabelbar taburetserie med stålstel, der som standard leveres i tre 
udgaver. Taburetterne kan præges ved valg af krydsfinerssæde 
monteret med overflade i laminat eller med polstring. Det polstrede 
sæde er monteret som en ekstra brik, der nemt kan afmonteres og 
forsynes med nyt betræk. Stel i alu lak Ral 9006.

DETALJER

Standard
• Siddehøjde 45 og 65 cm.
• Sæde i 21 mm. birk krydsfinér med 
 laminatoverflade i 25 farver  
• Stel i alu, sort og hvid
• Stabelbar

Tilvalg
• Tillæg for anden stelfarve
• Tillæg for linoleumsoverflade
• Tillæg for sædepolstring
• Kontakt os for specialhøjder og diameter

VARIANTER
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5454

TAKK | Taburetter | THORSØ

Mobil som stationær højderegulerbar taburet, monteret med 
sæde i 21 mm. birk krydsfiner, med overflade af laminat eller brik 
polstring. Krydsstellet, der er identisk med Panto Move stellene, 
leveres i farven arctic eller sort malet.

DETALJER

Standard
• Sidehøjde 420-520 mm.
• Sæde i 21 mm. birk krydsfinér med 
 laminatoverflade i 25 farver
• Stel i alu eller sort
• Hjul og filtglidere

Tilvalg
• Tillæg for linoleumsoverflade
• Tillæg for andre stelfarve
• Tillæg for sædepolstring
• Kontakt os for specialhøjder og diameter

VARIANTER
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5656

HOKKI | Taburetter | THORSØ

Med Hokki kan der sættes en masse i gang. Den sætter børnene 
i legende bevægelser i stedet for at sidde ubevægeligt på stolen. 
Gennem den kontrollerede frie bevægelighed stimuleres hele 
bevægelsesapparatet på de mest forskellige måder. Øget aktivitet 
betyder bedre humør, med Hokki bliver dagen mere interessant 
og afvekslende.

Hokki finder sig i alt og sætter ingen grænser for den barnlige 
fantasi. Børnenes verden bliver mere farverig og sjovere at agere i.

Design: VS

DETALJER

Standard
•  Siddehøjde 31, 38, 46, 51 og 62 cm.
• Skal (plast, polypropylene) leveres i
 10 farver
•  Glidemodstand i sæde
•  Aktiv vippefunktion

VARIANTER
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