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Ny eksklusiv arkitekttegnet stol fra Nielsen Design Møbler. 
ND 10 er seneste eksempel fra Nielsen Design Møbler på en 
eksklusiv lænestol med fodskammel i absolut topklasse.  
Stolen produceres og polstres af danske møbelsnedkere, og  
materialerne er nøje udvalgt. Vi garanterer hurtig levering  
fra lager.

På Nielsen Design Møblers lager produceres stolene præcis så de 
passer ind i dit hjem eller firma.  Du bestemmer selv om stellet 
skal være massiv bøg eller eg. Polstringen tilpasses også dine 
ønsker. Vi kan producere stolene i gjord, læder eller stof.  

Kort sagt er du selv med til at designe din helt egen stol.
  

ND 10 med høj ryg
Kvalitet er nøgleordet for denne lænestol. Stellet er massiv bøg 
eller eg, og stoffet til polstringen er i bedste kvalitet, leveret fra 
Danmarks bedste væverier. Vi bruger koldskum 30 kg i sæde og 
ryg, og bunden er syntetisk gittervæv, så den ikke giver sig. Fås 
også i sort gjord eller natur gjord. Stolen kan købes med eller 
uden fodskammel. 

ND 10 med lav ryg
Den perfekte stol til konferencerum, venteværelser, kontorer 
eller mindre rum i private hjem. Stolen er robust, og sidde
komforten er i særklasse. Stellet er massiv eg eller bøg, og 
polstringen er i bedste kvalitet. Fås også i sort gjord eller natur 
gjord. Vi garanterer hurtig levering og kan producere stolen i 
det design, der passer præcist til dig. 

Materiale information
 Koldskum 30 kg i sæde og ryg
 Gennemfarvet okselæder
 Bund syntetisk gittervæv
 Massivt træ
 Sort gjord eller natur gjord

stel (massiv) kan leveres i
 Bøg lak/ubehandlet
 Eg olie/ubehandlet
Stellene kan bejdses.

stof leveres fra bl.a.
 Kvadrat
 Gabriel
 Vævegården
 Sellgren

Du kan se eksempler på en stol fra Nielsen Design Møbler  
her i forretningen: Hørretvej 4450

DK8320 Mårslet
Telefon +45 28 19 05 02 
Fax + 45 86 29 47 66 
info@ndmobler.dk
www.ndmobler.dk
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