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MyFlow Meeting är en född klassiker. 
Designen kombinerar trä med 
noggrant utvalda klädselmaterial och 
stål på ett unikt sätt. Produkten har en 
visuell lätthet med mjuka linjer. MyFlow 
stolen är ergonomisk att sitta i. 
Utsmyckad med en vacker ståldetalj 
som förenar sitsen med ryggstödet.
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MyFlow stolarna finns tillgängliga i flera varianter

Benalternativ Alla MyFlow stolar finns tillgänglig med fyra benalternativ:
o 4-armad kryssfot med glidfötter (vit, svart, aluminium)
o 5-armad kryssfot med hjul och höjdjusterbar gasfjäder (vit, svart, 

aluminium)
o Träben i natur björk, svart- och vitmålad, eller betsad med ISKUs 

standard betsfärger
o Stol med medar i pulverlackerat stål (grå, svart, vit, silver) och krom 

Hjul Hjul för 5-armad kryssfot finns i svart, vit och krom

Klädselmaterial MyFlow Stolarna finns tillgängliga med med noggrant utvalda tyger, 
specifikt valda för att skapa MyFlow stilen. Tillgängliga tyger: Fighter, 
Cura, Steelcut trio, Blazer, Synergy, Gentle och antimikrobiska Highland. 
MyFlow stolarna kan även kläs med läder (Lena).

Ryggstödsalternativ Ryggstödet finns med hel klädsel eller i en kombination av tyger samt 
fanerad plywood

Detalj Produkterna har utsmyckats med vacker design som fäster sitsen med 
ryggstödet. Detaljen är av stål (mässing, koppar, svart- eller vitmålad)
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TRÄBEN

4-ARMAD KRYSSFOT MED GLIDFÖTTER

5-ARMAD KRYSSFOT MED HJUL



Material

Mått

MÖTESSTOL MED KRYSSFOT
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MyFlow Meeting är en född klassiker. Designen kombinerar trä med 
noggrant utvalda klädselmaterial och stål på ett unikt sätt. Produkten 
har en visuell lätthet med mjuka linjer. MyFlow stolen är ergonomisk att 
sitta i. Utsmyckad med en vacker ståldetalj som förenar sitsen med 
ryggstödet.

Alla MyFlow stolar finns tillgänglig med fyra benalternativ och kan kläs 
med noggrant utvalda tyger.

Bredd 
Djup
Höjd
Sitthöjd

590 mm
550 mm
810 mm
430 mm  

Ben 4-armad kryssfot med glidfötter (vit, svart, aluminium)
Sits Klädsel tillgänglig med noggrant utvalda tyger/läder
Ryggstöd Tyg eller tyg kombinerat med fanerad plywood
Detalj Stål (mässing, koppar, svart- eller vitmålad) 

Video
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https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg
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HÖJDJUSTERBAR MÖTESSTOL MED HJUL
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MyFlow Meeting är en född klassiker. Designen kombinerar trä med 
noggrant utvalda klädselmaterial och stål på ett unikt sätt. Produkten 
har en visuell lätthet med mjuka linjer. MyFlow stolen är ergonomisk att 
sitta i. Utsmyckad med en vacker ståldetalj som förenar sitsen med 
ryggstödet.

MyFlow Meeting stolen är ergonomisk, utrustad med höjdjusterbar
gasfjäder.

Bredd 610 mm
Djup 610 mm
Höjd 820-930 mm
Sitthöjd 430-540 mm

Ben 5-armad kryssfot (vit, svart, aluminium)
Hjul              Vit, svart eller krom
Sits               Klädsel tillgänglig med noggrant utvalda tyger/läder
Detalj Stål (mässing, koppar, svart- eller vitmålad) 

Video
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https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg
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Materials and finishing

Dimensions

MÖTESSTOL MED MEDAR
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MyFlow Meeting är en född klassiker. Designen kombinerar trä med 
noggrant utvalda klädselmaterial och stål på ett unikt sätt. Produkten 
har en visuell lätthet med mjuka linjer. MyFlow stolen är ergonomisk att 
sitta i. Utsmyckad med en vacker ståldetalj som förenar sitsen med 
ryggstödet.

Alla MyFlow stolar finns tillgänglig med fyra benalternativ och kan kläs 
med noggrant utvalda tyger.

Width 
Depth
Height
Seating height

590 mm
490 mm
810 mm
430 mm  

Video
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Ben Pulverlackerat stål (grå, svart, vit, silver) och krom
Sits               Klädsel tillgänglig med noggrant utvalda tyger/läder
Ryggstöd Tyg eller tyg kombinerat med fanerad plywood
Detalj Stål (mässing, koppar, svart- eller vitmålad) 

https://www.youtube.com/watch?v=iqAHtAnOQpg
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