
Material

Mått

Sigur
Design Saara Renvall

Den imponerande designen av Sigur stolen representerar klassisk 

formgivning från 1950- och 1960-talet. Sigur produktfamilj inkluderar 

klädda stolar med 2-sits och 3-sitssoffan. Med eller utan armstöd. Pall 

för en eller två personer samt Sigur soffbord.

De klädda Sigur stolarna är specifikt utformade för lobbys och 

utrymmen som är avslappnade och samtidigt visuellt imponerande.

Bredd

Djup

Höjd    

Sitthöjd

630 mm

720 mm

910 mm

400 mm

Underrede   Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart eller 

vit) eller krom.

Klädsel ISKU standard tyger och läder.

FÅTÖLJ UTAN ARMSTÖD



Material

Mått

Sigur
Design Saara Renvall

Den imponerande designen av Sigur stolen representerar klassisk 

formgivning från 1950- och 1960-talet. Sigur produktfamilj inkluderar 

klädda stolar med 2-sits och 3-sitssoffan. Med eller utan armstöd. Pall 

för en eller två personer samt Sigur soffbord.

De klädda Sigur stolarna är specifikt utformade för lobbys och 

utrymmen som är avslappnade och samtidigt visuellt imponerande. 

De elegant formgivna benen är ett utmärkande för Sigur fåtöljen.

Bredd

Djup

Höjd    

Sitthöjd

730 mm

720 mm

910 mm

400 mm

Underrede Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart eller

vit) eller krom.

Klädsel ISKU standard tyger och läder.

FÅTÖLJ MED ARMSTÖD



Material

Mått

Sigur
Design Saara Renvall

Den imponerande designen av Sigur stolen representerar klassisk 
formgivning från 1950- och 1960-talet. Sigur produktfamilj inkluderar 
klädda stolar med 2-sits och 3-sitssoffan. Med eller utan armstöd. Pall 
för en eller två personer samt Sigur soffbord.

De klädda Sigur stolarna är specifikt utformade för lobbys och 
utrymmen som är avslappnade och samtidigt visuellt imponerande. 
De elegant formgivna benen är ett utmärkande för Sigur soffan. 
Hög komfort.

Bredd

Djup

Höjd    

Sitthöjd

2-sits 3-sits

1330 / 1430 mm 1800 / 1900 mm

720 mm 720 mm

910 mm 910 mm

400 mm 400 mm

Underrede   Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart eller

vit) eller krom.

Klädsel ISKU standard tyger och läder.

SOFFA



Material

Mått

Sigur
Design Saara Renvall

Den imponerande designen av Sigur stolen representerar klassisk 

formgivning från 1950- och 1960-talet. Sigur produktfamilj inkluderar 

klädda stolar med 2-sits och 3-sitssoffan. Med eller utan armstöd. Pall 

för en eller två personer samt Sigur soffbord.

De klädda Sigur pallarna sparar på golvutrymmen, perfekta för 

offentliga miljöer. De elegant formgivna benen är ett utmärkande 

för Sigur.

Bredd

Djup

Höjd    

1-sits 2-sits

750 mm 1500 mm

530 mm 530 mm

400 mm 400 mm

Underrede   Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart eller

vit) eller krom.

Klädsel ISKU standard tyger och läder.

PALL



Material

Mått

Sigur
Design Saara Renvall

Den imponerande designen av Sigur stolen representerar klassisk 

formgivning från 1950- och 1960-talet. Sigur produktfamilj inkluderar 

klädda stolar med 2-sits och 3-sitssoffan. Med eller utan armstöd. Pall 

för en eller två personer samt Sigur soffbord.

Sigur borden kompletterar Sigur produktfamiljen. Genom att 

kombinera de två olika höga borden och bordsskivor av olika 

stolekar kan du skapa en kreativ och unik inredning.

Bredd

Djup

Höjd    

Beror på vald bordsskiva.

Beror på vald bordsskiva.

440 / 560 mm

Underrede   Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart eller 

vit) eller krom.

Bordsskiva Se ISKUs karta över bordsskivor.

SOFFBORD



Sigur



Sigur



Material

Mått

Sigur
Design Saara Renvall

Den imponerande designen av Sigur stolen representerar klassisk 

formgivning från 1950- och 1960-talet. Sigur produktfamilj inkluderar 

klädda stolar med 2-sits och 3-sitssoffan. Med eller utan armstöd. Pall 

för en eller två personer samt Sigur soffbord.

Sigur borden kompletterar Sigur produktfamiljen. Genom att 

kombinera de två olika höga borden och bordsskivor av olika 

storlekar kan du skapa en kreativ och unik inredning.

Bredd

Djup

Höjd    

Beror på vald bordsskiva.

Beror på vald bordsskiva.

440 / 560 mm

Underrede Pulverlackerat stål (grafit, silver, svart eller

vit) eller krom.

Bordsskiva Se ISKUs karta över bordsskivor. O6 

och O9 bordsskivor tillgängliga med kantlist.

SOFFBORD



Sigur



Sigur
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