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Furniture
Bjerring

Model Cocktail 80 Model Flip Model Arianne 80

Klapstole 
I sortimentet findes produkter i forskellige 
design, farver og materialer, hvilket 
betyder, der findes noget til de fleste 
lejligheder – uanset om det er mødeloka-
let eller frokostrummet.

Stabelstole – modeller 
til enhver smag 
Stilfulde og praktiske 
stabelstole, som passer 
til alt – lige fra  frokost-
stuen, konferencen, fest- 
salen og til brylluppet. 
Med eller uden polster.

Ståborde 
Ståborde i forskellige typer. 
Alle vores borde er af høj kvalitet.

Stretch Overtræk ståborde – fås i flere farver

Model Smart Model Norman Model Big Alex

Model Choise 

uden polster                    

Model Sofie Model Alcudia

Model Nice med polster 

og rækkekobling

Model Sofie 

med polster

Model Class Basic 

med polstr

Model Choise 

– fås i mange farve varianter                

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.
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Reb i flere farver i polypropylene på 
1,  1,½ eller 2 meter, men kan også 
leveres på specialmål.

Båndafspærring
Stort og varieret udvalg af robuste standere med 
enten båndafspærring eller rebafspærring. 
Standerhøjder ca. 1 meter. Båndafspærring kan 
også fås til vægmontering. Både gulvstandere og 
vægmonterede bæltehuse har mulighed for 
magnetisk fastgørelse.

Klapborde 
Klapborde i forskellige typer. 
Alle vores borde er af høj kvalitet.

Model XL Bord – New Classic  

122x76 cm – 152x76 cm – 183x76 cm      

Model Planet – New Classic                                

Ø120 cm – Ø150 cm – 

Ø160 cm – Ø180 cm      

Model Party 

122x61 cm – 152x76 cm – 183x76 cm

Kontakt os 
for brochure, 

priser og
tilbud.


