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Nd stoleserie BeRN
Stolene samles og polstres af danske møbelsnedkere, og 
 materialerne er nøje udvalgt, så vi kun arbejder med materialer 
i bedste kvalitet. Vi garanterer hurtig levering fra lager.

På Nielsen Design Møblers lager produceres stolene præcis, som 
du ønsker det. Du bestemmer selv hvilken træsort stellet skal 
være blandt vores store udvalg. Polstringen bestemmer du også 
selv. Vi kan producere stolene i alt fra gjorde, læder og til stof. 
Kort sagt er du selv med til at designe din helt egen stol.  

stol med høj ryg
God siddekomfort er kendetegnende for denne lænestol, som 
passer ind i enhver stue. Stellet er formpresset, og polstringen 
er i bedste kvalitet, om det er læder, gjorde eller stof. Bunden er 
lavet af syntetisk gittervæv, der gør, at den ikke giver sig trods 
dagligt brug. Skammel kan købes i samme design som stolen. 
Nakkepude er inkluderet i prisen.

stol med lav ryg
Den lave udgave er perfekt til stuer og rum, hvor pladsen er 
knap. Stolen er robust, og siddekomforten er helt i top. Stellet 
er formpresset, og polstringen i bedste kvalitet om det er læder, 
gjorde eller stof. Bunden er syntetisk gittervæv. 

Materiale information
- Koldskum 30 kg i sæde og ryg
- Gennemfarvet okselæder
- Bund syntetisk gittervæv
- Gjorde er for strukket
- Gjorde er hør/polypropylen  
- Formspændt træ

stof leveres fra bl.a.:
- Kvadrat
- Gabriel
- Vævegården
- Sellgren. 

stel kan leveres i:
- Bøg lak/ubehandlet
- Eg olie/ubehandlet
- Mahogni
- Kirsebær
Specialfarver kan laves mod tillæg.

Du kan se eksempler på en stol fra Nielsen Design Møbler  
her i forretningen:

Hørretvej 46
8320 Mårslet
Telefon +45 28 19 05 02 
Fax + 45 86 29 47 66 
info@ndmobler.dk
www.ndmobler.dk
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