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KÖPHJÄLP

Sitt mjukt, vackert – och länge
Stoppad sits av skum och polyestervadd samt ben i massivt trä 
gör att stolarna och barstolarna HENRIKSDAL passar för långa 
middagar eller barhäng. För att du ska sitta extra skönt har 
stolarna hög stoppad rygg och barstolarna fotstöd. Välj mellan 
lättskötta klädslar av olika material, färg och stil. Köp gärna flera 
klädslar och förnya när du vill. Det gäller både stol och barstol.

Stolen är en av hemmets mest använda möbel och den ska helst 
klara allt från kladdiga barnfingrar till snabba frukostar och långa 
middagar. Därför kan det vara praktiskt att välja en stol med av-
tagbar och tvättbar klädsel. Då behöver du inte köpa en ny stol 
eller klä om den gamla om olyckan skulle vara framme. Du tar 
bara av klädseln och tvättar den. Stolen är snart ren och snygg 
igen. Ett klokt val, eller hur?

Stolar  
HENRIKSDAL
DESIGNER
Barstol: Karl Malmwall

 
Välj klädsel

Genuint läder

Tvättbar klädsel

 
 
 
Tvättbar klädsel

 
 
Tvättbar klädsel

 
 

Tvättbar klädsel
 

 

Kemtvätt



ALLA DELAR OCH PRISER

Bredd x djup x höjd 
 
Sitshöjd i cm

51x58x97 cm

47

51x58x97 cm
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40x51x91cm 
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40x51x102 cm 

74
Stomme Mörk-

brun 
Vit Endast  

klädsel
Mörk-
brun 

Vit Endast  
klädsel

Mörkbrun Mörkbrun Endast  
klädsel

Endast stomme 495:- 495:- 495:- 495:- 499:- 529:-

Komplett med klädsel

BLEKINGE vit — — — 795:- 795:- 300:- — — —

DANSBO mörkgrå 695:- 695:- 200:- — — — — — —

DJUPARP mörkgrönblå 695:- 695:- 200:- — — — 669:- 699:- 170:-

GRÄSBO vit 595:- 595:- 100:- — — — 569:- 599:- 70:-

LINNERYD natur 695:- 695:- 200:- — — — 669:- 699:- 170:-

NOLHAGA gråbeige 695:- 695:- 200:- — — — — — —

ORRSTA ljusgrå 695:- 695:- 200:- — — — — — —

RISANE grå — — — 795:- 795:- 300:- — — —

Komplett med läderklädsel

GLOSE läder svart med 
mörkbrun stomme

1295:- — — — — — 1195:- 1295:- —
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Tyg Tvättråd

BLEKINGE: Förtvättad, slitstark twill; ett kraftigt vävt bomullstyg. Maskintvätt 60°C.

DANSBO: Tyg av bomull och polyester. Maskintvätt 40°C.

DJUPARP: Tyg av polyester och viskos. Maskintvätt 40°C.

GRÄSBO: Bomullstyg. Maskintvätt 60°C.

LINNERYD: Tyg av viskos, lin och polyester. Kemtvätt.

NOLHAGA: Tyg av bomull och polyester. Maskintvätt 30°C.

ORRSTA: Tyg av polyester och bomull. Maskintvätt 40°C.

RISANE: Tyg av lin och viskos. Maskintvätt 30°C.

Läder Tvättråd

GLOSE: Ej avtagbar klädsel. Genomfärgat narvläder. Rengör med fuktig trasa/läderrengöring.
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