Lightness
STOL
Design Samuli Naamanka
Lightess stolsfamilj är utformad med en funktionell design och
noggrant utvalda detaljer. Lightness stolarna är ekologiska, en
prisbelönad möbel med det nordiska miljömärket. Lightness stolarna
är kända för sin mångsidighet, lätthet, robusthet samtidigt som de är
lätta att stapla. Tillgänglig med eller utan klädsel.

Material
Sitts & ryggstöd
Ben
Underrede

Klädsel

Grada faner, mer information på databladet.
Medar (Lightness B) eller 4-ben (Lightness C).
Krom eller pulverlackerat stål : grafit, silver,
svart eller vit som standard.
Tillgänglig med klädd sits/ryggstöd.

Mått
Bredd
Djup
Höjd
Sitthöjd

490 mm
480 mm
790 mm
450 mm
© Isku

Lightness B
STOL MED MEDAR
Datablad

Styrkan av Lightness B stolen är dess funktionalitet, stilrena design, noggrant utvalda
detaljer och robusta struktur. Det breda urvalet av material och färger, klädsel
alternativ och stapelbarhet gör att Lightness B stolen lämpar sig likaväl för kontor,
konferenssalar som för lärmiljöer.
Material
Sits och ryggstöd

Ytmaterialen är:
∙ Björk eller bokfaner
∙ Betsad bokfaner
∙ Tekniskt faner (LN björk, björk naturfärgad, LSG torrakka,
∙ LMG mörkgrå, LPLY faner)
∙ Laminat: svart, vit, ljusgrå, mörkgrå, björk eller ek

Underredet finns tillgänglig i krom eller pulverlackerad metall (grafit, silver, svart eller
vit som standard).
Tillgänglig med tygklädd sits och/eller ryggstöd.

Mer information
Stolarna är staplingsbara, 12 stolar på golvet och
25 på stolvagnen. Produktfamiljen inkluderar även
en stolvagn.

Lightness C4
STOL MED 4-BEN
Datablad

Styrkan av Lightness C4 stolen är dess funktionalitet, stilrena design, noggrant
utvalda detaljer och robusta struktur. Det breda urvalet av material och färger,
klädsel alternativ och stapelbarhet gör att Lightness C4 stolen lämpar sig likaväl för
kontor, konferenssalar som för lärmiljöer.
Material
Sits och ryggstöd

Ytmaterialen är:
∙ Björk eller bokfaner
∙ Betsad bokfaner
∙ Tekniskt faner (LN björk, björk naturfärgad, LSG torrakka,
∙ LMG mörkgrå, LPLY faner)
∙ Laminat: svart, vit, ljusgrå, mörkgrå, björk eller ek

Underredet finns tillgänglig i krom eller pulverlackerad metall (grafit, silver, svart
eller vit som standard).
Tillgänglig med tygklädd sits och/eller ryggstöd.

Mer information
Stolarna är staplingsbara, 12 stolar på golvet och
25 på stolvagnen. Produktfamiljen inkluderar även
en stolvagn.
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