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KÖPHJÄLP

SJÄLLAND
Utemöbler

Inred din balkong eller uteplats
Hur vill du möblera din matplats utomhus? Med SJÄLLAND serien har du alla möj-
ligheter att skapa en personlig lösning. Bordsskivorna är gjorda i aluminium och 
eukalyptus, och sittmöblerna är gjorda i aluminium och eukalyptus. Du kan även 
lägga till dynor i olika färger. Ett tips är att köpa två bordsskivor i olika material, 
så att du kan byta ut dem beroende på årstid eller humör för att variera stilen. 

Lättskötta möbler
SJÄLLAND serien är gjord av slitstarka och lättskötta material som gör att du kan 
ägna mer tid åt familj och vänner och mindre tid åt skötsel och underhåll. Stolar 
och bordsskivor i aluminium är särskilt slitstarka, medan möblerna i eukalyptus 
också är tåliga och åldras med behag. En smart detalj är att stolarna är stapel-
bara och positionsstolarna hopfällbara vilket gör dem lätta att förvara när de inte 
används.
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KOMBINATIONER

Njut av kaffet utomhus året runt. En lättplacerad kom-
bination som är perfekt på balkongen. Välj en bordsskiva 
i eukalyptus under sommaren och byt till underhållsfritt 
aluminium eller glas när hösten kommer – så kan du dricka 
kaffe utomhus under hela året.
Denna kombination med metallbord och metallstolar 
2.195:- (592.649.42)
Denna kombination med trä-/metallbord och trä-/
metallstolar 2.195:- (592.649.04)

Inköpslista

SJÄLLAND bordsskiva 68×68 cm, metall 804.019.37 1 st
SJÄLLAND underrede 71×71 cm 203.864.97 1 st
SJÄLLAND karmstol, metall 103.865.01 2 st

Sätt dig ner och koppla av. SJÄLLAND karmstol har 
bekväma armstöd och är designad så att du ska kunna 
sitta så bekvämt som möjligt. Perfekt efter en middag 
med familj och vänner när man vill sitta kvar och njuta av 
sällskapet. 
Denna kombination med metallbord och metallstolar 
4.195:- (292.650.14)
Denna kombination med trä-/metallbord och trä-/
metallstolar 4.195:- (192.523.71)

Inköpslista

SJÄLLAND bordsskiva 86×72 cm 2 st, metall 803.865.07 1 st
SJÄLLAND underrede 156×90 cm 903.865.02 1 st
SJÄLLAND karmstol, metall 103.865.01 4 st

Enkla måltider. Eftersom de är lätta är det enkelt att 
flytta det stora bordet, bänkarna och stolarna till den bästa 
platsen i solen eller skuggan.
Denna kombination med metallbord, metallstolar och 
bänk 3.695:- (992.523.72)
Denna kombination med trä-/metallbord och trä-/
metallstolar och bänk 3.695:- (992.651.57)

Inköpslista

SJÄLLAND bordsskiva 86×72 cm 2 st, metall 803.865.07 1 st
SJÄLLAND underrede 156×90 cm 903.865.02 1 st
SJÄLLAND karmstol, metall 103.865.01 2 st
SJÄLLAND bänk 136×42 cm, metall 704.017.06 1 st

Bekväm och praktisk Positionsstolar med 6 olika lägen så 
att du alltid kan sitta bekvämt. De kan dessutom fällas ihop 
så att du enkelt kan ställa undan dem och ta fram dem vid 
behov.
Denna kombination med metallbord och metallstolar 
6.095:- (992.654.35)
Denna kombination med trä-/metallbord och trä-/
metallstolar 6.095:- (692.654.32)

Inköpslista

SJÄLLAND bordsskiva 86×72 cm 2 st, metall 803.865.07 1 st
SJÄLLAND underrede 156×90 cm 903.865.02 1 st
SJÄLLAND positionsstol, metall 504.053.38 6 st
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ALLA DELAR OCH PRISER

Lämpliga dynor till SJÄLLAND positions-
stol.
FRÖSÖN fodral komplettera med
DUVHOLMEN innerkudde, med avtagbart fodral blir 
det enkelt att tvätta och förnya dina dynor när du får 
lust.

FRÖSON fodral för sitt-/ryggdyna. 116×45 cm. 
Tjocklek 5 cm. Komplettera med DUVHOLMEN inner-
kudde för sitt-/ryggdyna, säljs separat.
Beige 303.917.14 170:-
Mörkgrå 203.917.19 170:-

DUVHOLMEN innerkudde för sitt-/ryggdyna. 
Tjocklek 5 cm. Innehåller: 1 sittdyna (45×42 cm) och 1 
ryggdyna (45×71 cm). Komplettera med FRÖSÖN över-
drag för sitt-/ryggdyna 116×45 cm. Säljs separat.

203.918.56 130:-

SJÄLLAND bänk. Sits: B127×D42×H43 cm.

Metall, ljusgrå/mörkgrå 704.017.06 800:-
Metall/trä, ljusgrå/ljusbrun 504.019.86 800:-

Lämpliga dynor till SJÄLLAND bänk.
FRÖSÖN fodral komplettera med
DUVHOLMEN innerkudde, med avtagbart fodral blir 
det enkelt att tvätta och förnya dina dynor när du får 
lust.

FRÖSON stolsdyna. Ø35 cm. Tjocklek 4 cm. 
Komplettera med DUVHOLMEN innerkudde för stols-
dyna Ø35 cm, säljs separat.

Beige 303.917.09 50:-
Mörkgrå 803.917.16 50:-

DUVHOLMEN innerkudde för stolsdyna. Ø35 cm. 
Tjocklek 4 cm. Komplettera med FRÖSÖN överdrag för 
stolsdyna Ø35 cm. Säljs separat.

803.918.39 50:-

SJÄLLAND bordsskiva. 68×68 cm.

Metall, mörkgrå 804.019.37 445:-
Trä, ljusbrun 004.019.41 445:-

SJÄLLAND underrede. Plats för 2 pers. 71×71cm, 
höjd 73 cm.
Metall, ljusgrå 203.864.97 450:-

SJÄLLAND bordsskiva. 86×72cm, 2 st. 

Metall, mörkgrå 803.865.07 795:-
Trä, ljusgrå 203.865.05 795:-

SJÄLLAND underrede. Plats för 4–6 pers. 156×90cm, 
höjd 75 cm.
Metall, ljusgrå 903.865.02 800:-

SJÄLLAND karmstol. Stapelbar. Sits: 
B44×D46×H43 cm.
Metall, ljusgrå/mörkgrå 103.865.01 650:-
Metall/trä, ljusgrå/ljusbrun 703.865.03 650:-

Lämpliga dynor till SJÄLLAND karmstol.
FRÖSÖN fodral komplettera med
DUVHOLMEN innerkudde, med avtagbart fodral blir 
det enkelt att tvätta och förnya dina dynor när du får 
lust.

FRÖSON fodral för stolsdyna. 44×44 cm. Tjocklek 
5 cm.
Beige 103.917.10 70:-
Mörkgrå 603.917.17 70:-

DUVHOLMEN innerkudde för stolsdyna. 44×44 cm. 
Tjocklek 5 cm. Komplettera med FRÖSÖN överdrag för 
stolsdyna 44×44 cm. Säljs separat.

803.918.44 60:-

SJÄLLAND positionsstol. Hopfällbar. Sits: 
B45×D43×H42 cm. Ställbar i 6 lägen. 
Metall, ljusgrå/mörkgrå 504.053.38 750:-
Metall/trä, ljusgrå/ljusbrun 304.053.39 750:-



SKÖTSELRÅD – SJÄLLAND

TRÄMÖBLER

Det bästa sättet att förlänga livet på din utomhusmöbel i trä är att rengöra den regelbundet, inte lämna den oskyddad utom-
hus mer än nödvändigt och att lasera om den med jämna mellanrum.

Rengöring: Rengör med mild tvållösning. Eftertorka med 
en ren och torr trasa.

Underhåll: För att förebygga att ytan torkar ut och sprick-
er och att fukt tränger in i träet, rekommenderar vi att du 
laserar om möbeln med jämna mellanrum, till exempel en 
eller två gånger per år.

Förvaring: Förvara helst på en sval, torr plats inomhus. 
Om möbeln förvaras utomhus, täck den med ett vattentätt 
överdrag. Efter regn eller snöfall torkar man bort vatten 
eller snö från plana ytor. Se till att luft kan cirkulera för att 
undvika kondens.

METALLMÖBLER

Det bästa sättet att förlänga livet på din utomhusmöbel är att rengöra den regelbundet och inte lämna den oskyddad utom-
hus mer än nödvändigt.

Rengöring: Rengör med mild tvållösning.

Underhåll: Inget underhåll krävs.

Förvaring: Förvara helst på en sval, torr plats inomhus. 
Om möbeln förvaras utomhus, täck den med ett vattentätt 
överdrag. Efter regn eller snöfall torkar man bort vatten 
eller snö från plana ytor. Se till att luft kan cirkulera för att 
undvika kondens.

TOSTERÖ vattentäta möbelöverdrag och förva-
ringsväska

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp 145×145 cm, 
höjd 120 cm. Passar utemöbelgrupper med ett bord 
och upp till fyra stolar.
Svart 302.923.23 349:-

TOSTERÖ överdrag för möbelgrupp 215×135 cm, 
höjd 105 cm. Passar utemöbelgrupper med ett bord 
och upp till sex stolar.
Svart 802.923.25 449:-

TOSTERÖ förvaringsväska för dynor 116×49 cm, 
höjd 35 cm. 
Svart 202.923.28 249:-

TOSTERÖ förvaringsväska för dynor 62×62 cm, 
höjd 35 cm. 

Svart 604.098.21 249:-

TOSTERÖ förvaringslåda 129×44 cm, höjd 79 cm. 
Svart 104.114.40 399:-

VÅRDA trälasyr för SJÄLLAND
För att skydda och ge ytan lyster men ingen färg, rekom-
menderar vi VÅRDA ofärgad trälasyr. Vill man fräscha upp 
färgen rekommenderar vi VÅRDA brun trälasyr halvtrans-
parent. Färgen blir då djupare och mer ogenomskinlig för 
varje lager lasyr du lägger på. 

VÅRDA trälasyr, utomhus, 500 ml.

Ofärgad 203.331.02 79:-
Brun halvtransparent 403.331.01 79:-

FIXA penselset, 3 st. Innehåller: 1 pensel (bredd 25 
mm), 1 pensel (bredd 35 mm) och 1 pensel (bredd 50 
mm).

702.900.82 19:-

Version VÅ
20 FEB
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