
Rudolf
STOLSERIE

Rudolf är en mångsidig stolfamilj som omfattar flera olika versioner och 

klädselalternativ. Med Rudolf stolfamilj kan du hitta en lämplig stol för 

företagets alla utrymmen och lärmiljöer. Denna omfattande stolfamilj

inkluderar allt från mindre stolar och barstolar till konferensstolar. 

Version med träben finns tillgänglig.



© Isku

Material

Mått

Rudolf
STOL MED 4-BEN

Design Mikko Paakkanen

Rudolf med 4-ben lämpar sig väl för omfattande inredningshelheter. 

Rudolf är en mångsidig och omfattande stolfamilj som innefattar 

många olika stolsversioner och klädselalternativ. Från Rudolf  serien 

hittar du en stol som täcker behoven för företagets alla utrymmen 

och lärmiljöer.

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

För mer information om mått, se 

datablad “stol med 4-ben”

Sits och ryggstöd      Laminat i ISKUs standard färger. 

Klädsel Tyger från ISKUs standard kollektion.

Underrede Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger. 

Tillval         Lyfthål, dubbel vaddering, 

radkopplingsmekanism. Se datablad.



Rudolf
STOL MED 4-BEN

Datablad

Klädselalternativ:

Förhöjd

Lyfthål tillgänglig för versionerna med lågt ryggstöd utan klädsel. 

Tillgänglig med radkopplingsmekanism.

*

*

Dubbel vaddering tillgängligt för versionerna 3201 och 3205, klädd runt 
om.

Lobbystol
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Material

Mått

Rudolf
STOL MED MEDAR

Design Mikko Paakkanen

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

Rudolf med medar lämpar sig väl för omfattande 

inredningshelheter. Rudolf är en mångsidig och omfattande 

stolfamilj som innefattar många olika stolsversioner och 

klädselalternativ. Från Rudolf  serien hittar du en stol som täcker 

behoven för företagets alla utrymmen och lärmiljöer. Stolen är

staplingsbar.

Sits och ryggstöd     Laminat i ISKUs standard färger. 

Klädsel Tyger från ISKUs standard kollektion.

Underrede Pulverlackerat stål i ISKUs standard färger.. 

Tillval Lyfthål. Se datablad. Radkopplingsmekanism 

tillgänglig för alla versioner med medar.

För mer information om mått, se 

datablad “stol med medar”.



Rudolf
STOL MED MEDAR

Datablad

Klädselalternativ:

Lyfthål tillgänglig för versionerna med lågt ryggstöd utan klädsel.

Radkopplingsmekanism tillgänglig för alla modeller med medar.
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Rudolf
STOL MED KRYSSFOT

Design Mikko Paakkanen

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

Rudolf med kryssfot lämpar sig väl för omfattande 

inredningshelheter.  Rudolf är en mångsidig och omfattande 

stolfamilj som innefattar många olika stolsversioner och 

klädselalternativ. Från Rudolf serien hittar du en stol som täcker 

behoven för företagets alla utrymmen. Sitthöjden av Rudolf med 

kryssfot kan justeras med gasfjäder. Stolen finns tillgänglig med hjul 

eller glidfötter.

600 mm

600 mm

760- 1070 mm

370-790 mm

För mer detaljerad information, se datablad.

Sits och ryggstöd      Laminat i ISKUs standard färger.

Klädsel Tyger från ISKUs standard kollektion. 

Kryssfot Grå plast eller aluminium, med hjul eller glidfötter.

Tillval Version 3210 inkluderar en fotring, lyfthål för visa 

versioner. Se datablad.



Rudolf
STOL MED KRYSSFOT

Datablad

Klädselalternativ:

Kryssfot ø 600mm. Med hjul eller glidfötter.

Fotring tillgänglig för versionen 3210 (endast med glidfötter).

Lyfthål tillgänglig för versionerna med lågt ryggstöd utan klädsel.

Lågt ryggstöd
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Rudolf
STOL MED TRÄBEN

Design Mikko Paakkanen

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

Rudolf med träben lämpar sig väl för omfattande 

inredningshelheter. Rudolf är en mångsidig och omfattande 

stolfamilj som innefattar många olika stolsversioner och 

klädselalternativ. Från Rudolf  serien hittar du en stol som täcker 

behoven för företagets alla utrymmen.

Sits och ryggstöd      Laminat i ISKUs standard färger.

Klädsel Tyger från ISKUs standard kollektion.

Träben Bok, björk, ask och ek. Betsad bok från ISKUs

standard färger. 

Tillval Lyfthål, radkopplingsmekanism. Se datablad.

För mer information om mått, se 

datablad “stol med träben”.



Rudolf
STOL MED TRÄBEN

Datablad

Klädselalternativ:

Lyfthål tillgänglig för versionerna med lågt ryggstöd utan klädsel.

Tillgänglig med radkopplingsmekanism.
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