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Vår vision.  
Möbler där det geniala finns i det enkla är det vi brinner för. inoff’s vision är att inom miljöerna meeting, dining, relaxing och caring erbjuda 
marknaden möbler som kännetecknas av prisvärdhet, funktion, komfort och stil. För att nå dit krävs insikt, lyhördhet och passion i varje mo-
ment. I vår strävan mot att bli en självklar leverantör till era projekt har vi en tydlig ambition att ständigt utvecklas. Kvalitet och miljö är i fokus. 
Vi ser fram emot att få dela vår utveckling med er. Nu och i framtiden.

Vårt hållbarhetsarbete.  
För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Vi är överty-
gade om att såväl mindre som större insatser för ökad ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet är viktiga för vår och kommande ge-
nerationer. Av denna anledning är hållbarhet ett centralt begrepp
inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden ef-
ter att våra produkter har levererats.

Med utgångspunkt i Möbelfakta ska du som kund känna en trygg-
het kring våra produkter. Vi genomför ständig produktutveckling
och testar löpande våra produkter enligt gällande EN-standarder.

inoff är stolta över att ha varit certifierade enligt ISO 9001 (miljö), ISO
14001 (kvalitet) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö) i snart 20 år. Arbetet 
med dessa ledningssystem sker kontinuerligt och utvärderas årligen 
av tredje part.

Vårt engagemang inom social hållbarhet är stort och vi brinner för
att försöka inspirera andra att vi tillsammans kan åstadkomma 
mycket för varandra, i synnerhet för utsatta individer och grupper 
i vårt samhälle som behöver det extra mycket. Vi involverar oss i 
olika engagemang som befrämjar kunskapsspridning, som sätter 
fokus på skillnader i vårt samhälle samt som ökar möjligheterna för 
individer och grupper till ett mer jämställt liv. Tillsammans skapar vi 
social hållbarhet. 

Cirkuläritet och återbruk.
Tillsammans med er vill vi ta ansvar för cirkulära möbelflöden. Vi 
ber er därför att kontakta oss när ni har inoff-produkter som behö-
ver rustas upp för att få dem att kännas som nya eller när ni ser en 
möjlighet att underhålla eller anpassa befintliga möbler efter era 
kunders växlande behov. Tillsammans med er diskuterar vi gärna 
fram lösningar som innebär att befintliga produkter, kompletta el-
ler delar, kan tas om hand och komma till användning, återbrukas 
eller renoveras, snarare än att slängas och köpa nytt. Det kan ex-
empelvis handla om:
• Omlackering av benstativ till sittmöbler eller bord.
• Omklädsel av beklädda delar till sittmöbler.
• Utbyte av del av produkt, exempelvis sittskal, dynor eller arm-
stödsskydd.
I årets prislista finner ni en särskild symbol som visar om produkten 
helt eller delvis kan renoveras eller återbrukas. Ta kontakt med oss 
för möjliga alternativ för just din produkt. Tillsammans skapar vi cir-
kulära flöden.

Ni kan också läsa mer om vårt arbete med hållbarhet, Möbelfak-
ta, ISO och liknande insatser på inoff.se.

use.

https://inoff.se/
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Tillsammans skapar vi!
Ordet Tillsammans betyder mycket för oss på inoff. Det står för att vi som jobbar på inoff tillsammans ska arbeta för att ge er bästa ser-
vice och den bästa upplevelsen ni kan få av vårt företag. Det står också för att vi tillsammans med er vill skapa nya, roliga, intressanta 
och framgångsrika projekt. För det är just så det måste gå till; det är tillsammans vi skapar projekten. Vi bidrar med service, flexibilitet, 
kunskap och inte minst produkter som möter, och förhoppningsvis överträffar era krav och förväntningar. Samtidigt bidrar ni med er 
expertis, kundkännedom, erfarenhet och inte minst kloka och medvetna val av prisvärda produkter till era projekt. I kombination med 
feedback tillbaka till oss och vår utveckling blir projekten därmed något vi behöver varandra för och något vi skapar tillsammans. Till-
sammans skapar vi trivsamma miljöer.  

Produkten lagerhålls och finns normalt för omgående leve-
rans. Utförande i kundtyg eller kundbets av produkter som 
markerats med        lagerhålls emellertid ej. Se även sida 88.  

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel avseende priser och produktinformation. Bilder är väg-
ledande för produktens utseende och avvikelser från aktuellt utförande kan förekomma.
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Flertalet av våra produkter finns för användning och ned-
laddning på bimobject.com. 

På inoff.se finner ni ytterligare produktinformation, pro-
duktblad, bilder och CAD-filer på våra produkter. Finns 
det någon produkt eller information som ni inte finner på 
vår hemsida, var vänlig kontakta oss på +46(0)451-775360. 

      Levereras monterad.
                                                                                                   
           För produkten lämnas 5 års garanti för fabrikationsfel.

     Produkten är testad av ackrediterat testinstitut. För ytterliga-                                                                                                                                       
              re information om vilka EN-tester produkten genomgått samt                                                                                                                                             
         vilka ytterligare krav produkten uppfyller, vänligen kontakta                                                                                                                                         
           inoff. 

Produkten är stapelbar, siffran visar antalet som kan staplas.

Produkten är certifierad och godkänd av Möbelfakta.
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I denna prislista används följande symboler:

i n n e h å l l .
Symboler

new Produkten är ny för denna prislista. 

våra formgivare     sid. 4

allmän information om våra produkter  sid. 5

tyger     sid. 6

stolar / karmstolar    sid. 7 - 31

barstolar / barpallar   sid. 32 - 35

bord / soffbord    sid. 36 - 49

bordsskivor    sid. 50 - 53

fåtöljer / soffor     sid. 54 - 78

sittpuffar / pallar    sid. 79 - 81

tillbehör     sid. 82 

produktöversikt    sid. 84 - 85

försäljningsvillkor    sid. 86

miljöbilder    sid. 87

expresslager    sid. 88

skötselråd    sid. 89

friend.

Produkten kan helt eller delvis renoveras/återbrukas. Läs mer 
på sida 2.

Produkten kan helt eller delvis, i standardutförande eller ge-
nom tillval, rengöras med desinfektionsmedel. Läs mer under 
skötselråd på sida 89.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

https://bimobject.com/
https://inoff.se/
tel:+46(0)451-775360
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JOSEFINE ALPEN OLA GIERTZ TOM STEPP

DANIEL ENOKSSON ANTON BJÖRSING LARS HOFSJÖ

Vår strategi är att utveckla produkter som har en god, enkel och tidlös design. Tillsammans med de duktiga formgivare som vi samar-
betar med ser vi till att det blir verklighet. Ni finner här de formgivare som för tillfället har designat produkter i vårt sortiment. Vi ser fram 
emot att utveckla dessa goda relationer med nya utföranden eller modeller samtidigt som vi finner det utvecklande och stimulerande 
att starta nya spännande samarbeten med såväl erfarna formgivare som nya talanger och vi ser gärna att antalet samarbeten med 
kvinnliga formgivare blir fler.

v å r a  f o r m g i v a r e .

link.

ODDA DESIGN STUDIO

ADDI
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Golvskydd/tassar - inoff levererar samtliga sittmöbler med golvskydd i plast/plasttass, antingen monterade eller bipackade med produkten. inoff erbjuder 

även filttassar för flera modeller och vid behov kan inoff även erbjuda annan typ av tass, ex metallglidstift. Vid behov tass utöver standard (plast) ska det 

anges vid order. I de fall det på respektive produkt står att önskad tass bipackas ansvarar kund för bytet från standardtass. Det är kunds ansvar att säkerstäl-

la att rätt golvskydd/tass används till det aktuella underlag som produkten ska placeras på. Om felaktigt golvskydd används kan det komma att påverka 

produktens konstruktion och hållbarhet. I dessa fall kan fabrikationsgarantin ej åberopas. inoff ansvarar vid dessa fall ej heller för skador uppkomna på un-

derlaget/golvet. inoff rekommenderar kontinuerlig kontroll av golvskyddens slitage. Den kontroll är kunds ansvar och likaså ansvarar kund för alla kostnader 

förenliga med utbyte av slitna golvskydd. Vid frågor, eller för rekommendation om golvskydd, vänligen ta kontakt med inoff.  

Trädetaljer - inoff erbjuder ett urval av träslag och ytbehandlingar. För närmare information, se respektive produkt. inoff reserverar sig för nyans- och struk-

turskillnader i naturmaterial, såsom träfanér och massivt trä. 

Ytbehandling trädetaljer - inoffs betsade produkter ytbehandlas så att de i utgångsläget har synlig trästruktur, undantag är kundbets av alma, ester,  

frank och use där betsen ger ett mer täckande utseende. Även träslag och/eller vald kulör kan göra att ytbehandlingen istället får ett mer täckande utse-

ende. Detta gäller ex för träslag som björk och bok samt vid mörkare kulörer. Kontrollera därför vilket utförande som gäller för den produkt du är intresserad 

av. Önskas annat utförande än standard, vänligen kontakta oss. I de fall kundbets önskas, ska färgprov tillhandahållas av kund alternativt ska fabrikat och 

betskod anges, annars står det fritt för inoff att ytbehandla enligt vår standard. inoff förbehåller sig även rätten att utifrån färgprov ändra till ett alternativt 

fabrikat. Det är kunds ansvar att tillhandahålla bilder, färgprov eller liknande som behövs för att uppnå önskad betskulör och utseende, ex synlighet av 

trästruktur. Om kund önskar att inoff producerar färgprov för godkännande tillkommer 495 SEK brutto per färgprov. Om färgprov inte tillhandahålls eller 

önskas av kund reserverar sig inoff för nyansskillnader som kan uppstå beroende på färgers olika utseende på grund av olika träslag eller olika utseende på 

digitala skärmar och utskrifter. Vi förordar att synliga trädetaljer ytbehandlas i antingen klarlack eller betsat utförande. inoff avråder från att träytor ytbe-

handlas med pigmenteradtäcklack eller olja.

Ytbehandling för att tåla rengöring med desinfektionsmedel och liknande rengöringsprodukter - För produkter som har symbolen             kan 

hela eller delar av produkten ytbehandlas för att klara rengöring med desinfektionsmedel och liknande rengöringsprodukter. För information och säkerstäl-

lande av sådan ytbehandling på önskad produkt, vänligen kontakta inoff. Eventuellt tillägg för sådan ytbehandling framgår på respektive produkt, alterna-

tivt via offert. För vissa produkter klarar produkten helt eller delvis även i standardutförande sådan rengöring, exempelvis metalldelar.

Ytbehandling metall - För produkter med stativ i metall erbjuder inoff olika ytbehandlingar. För närmare information, se respektive produkt. I de fall särskild 

kulör önskas, ska kulören anges i RAL-kulör. Tilläggspriset som anges i prislistan för lack valfri färg (RAL) är tilläggspris per enhet på ordinarie pris för lack 

(vit, svart, silver).

Extra stoppning - Önskas extra stoppning kan detta erbjudas på vissa av våra stolar, vänligen kontakta oss för offert.

Specialprodukter - Vi erbjuder kundanpassad tillverkning av bordsskivor enligt kundens specifikation. Se sida 50 - 53 alternativt kontakta oss vid förfrågan. 

I de fall ni önskar andra kundunika lösningar, såväl kundspecifikt utvecklade produkter som kundanpassningar av befintliga produkter, så tveka inte att kon-

takta oss. Vi har stora möjligheter att tillverka efter era önskemål. För kundspecifikt utvecklade produkter ges 2 års garanti. 

Val av klädselmaterial - inoff reserverar sig för användning av vissa tyger till vissa produkter. Exempelvis kan egenskaperna hos vissa klädselmaterial,

såsom konstläder eller tjockare tyg, som är mindre följsamma, göra att materialet lämpar sig mindre väl till produkter med runda/välvda former. Notera detta 

särskilt vid beställning av våra produkter friend, joe, noa, link, juno, vesta och pluto. 

Insänt klädselmaterial - Kund ansvarar för att klädselmaterial kommer inoff tillhanda senast 15 arbetsdagar före utsatt leveransdag. Fraktkostnad för 

insänt klädselmaterial betalas av kunden. Om anvisat tyg kommer senare än det detta förbehåller sig inoff rätten att riskera tvingas försena leveransveckan 

med minst motsvarande tid. Kund kan i dessa fall inte bli kompenserad ekonomiskt.

Tygåtgång - Alla uppgifter angående tygåtgång för våra modeller gäller för tyger utan mönsterpassning. Dessutom gäller angiven tygåtgång för 

enfärgad klädsel. Vid osäkerhet kontakta oss för råd och offert. 

Delad klädsel - Flera av våra produkter kan tillverkas med delad klädsel. Se respektive produkt för information om åtgång. Vid delad klädsel debiteras ett 

tillägg motsvarande 5% av KT/T1-priset för produkten. 

Avtagbar klädsel - För vissa produkter erbjuds avtagbar klädsel på sits. För tvättråd vänligen se symbolerna på nästa sida samt information på respektive 

tygleverantörs hemsida. Vid behov kan tvättråd sys på avtagbar klädsel (tillägg 30 kr per klädsel). 

Mönsterpassning - Vid användning av mönstrade tyger förbehåller vi oss rätten att ta ut kostnad för mönsterpassning. Kontakta inoff för offert på specifikt 

tyg och order.

Quiltat utförande - De flesta av våra modeller kan erbjudas med quiltat tyg eller läder. Kontakta inoff för prisinformation. 

Läder - De flesta av våra modeller passar också utmärkt för läderklädsel. Kontakta inoff för prisinformation. 

! a l l m ä n  i n f o r m a t i o n  o m  v å r a  p r o d u k t e r .

DESINFEKTI O
NSMEDEL
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inoff tillhandahåller tyger från alla ledande leverantörer. Önskar ni pris på en produkt inklusive ett tyg som inte finns nedan eller på inoff.se 
vänligen kontakta oss. Tygerna som anges i prislistan är tygalternativ för att exemplifiera produkternas pris, inklusive tyg, i olika prisklasser där inoff 
står för inköp av tyget. På inoff.se finns ett avsnitt där förteckningen uppdateras löpande. Insänt tyg benämns i prislista med KT. 

T1 
Bronz
Easy
Era
Event
Grace
Imola (konstläder)

Lido/ Lido trend
Medley
Main Line Flax
Patina
Pisa (konstläder)

Pod
Radio
Rivet
Stella 
Tone
Valencia (konstläder)

Xtreme 
X2

T2
Arrow (konstläder)

Acton
Bond
Blues
Chili 
Creek (konstläder)

Eros/Eros Trend
Fame
Floyd (140 cm/uph)

Focus
Furka (konstläder)

Gamut (easy clean)

Go Check 
Hello
Hint
Khaki
Leone plus (konstläder) 

Liv 
Malta plus (konstläder)

Messenger  
Porla
Revive 1/2 
Rock CS
Rondo
Semi 
Scott (konstläder)

Silvertex (konstläder)

Step

  Kan tvättas i 60 grader                                   Miljömärkt enligt ECO label - EU blomman                             Miljömärkt enligt Öko-Tex Standard 100 
       

eco öko60°

Nevotex

Svensson

Camira

Gabriel

Nevotex

Nevotex

Nevotex

Gabriel

Camira

Camira

Nevotex

Nevotex

Fidivi/Sydtextil

Camira

Nevotex

Svensson

B. Jörgensen

Camira

Camira

Vescom

Vescom

Gabriel

Nevotex

Gabriel

Vescom

Nevotex

Gabriel

Kvadrat

Vescom

Vescom

Vescom 

Gabriel

Svensson

Kvadrat

Svensson

Vescom

Bogesund

Vescom

Maharam

Bogesund

Kvadrat

Nevotex

Gabriel

Svensson

Vescom

B. Jörgensen

Gabriel

T2 (forts.)
Step 
Step Melange
Story
Synergy
Swing

T3
Atlas
Be on 
Burton
Capture
Castro
Cura
Dikson
Europost 2
Eliot
Evida (konstläder)

Fuga
Gaja Classic
Generation
Go Uni
Halcyon - blossom 
Halcyon- cedar
Halcyon- aspen 
Harper
Hemp
Hestan
Hertinge
Illusion (konstläder) 

Ink
Jazz
Kent
Maglia (easy clean)

Merit
Mingel
Noma
Noss
Poppy
Remix 3
Rocket (easy clean) 

Rock
Rolla
Repetto
Samar 
Silica (konstläder)

Silk
Soft

Svensson

Gabriel

Nevotex

Camira

Gabriel

Kvadrat

Svensson

Vescom

Gabriel

Nevotex

Gabriel 

Vescom

Gabriel

Vescom

B.Jörgensen

Vescom

Gabriel

Nevotex

Gabriel 

Camira

Camira

Camira

Svensson

Camira

Vescom

Svensson

Nevotex

Svensson

Nevotex

Svensson

B. Jörgenson

Maharam

Svensson

Gabriel 

Vescom

Svensson

Kvadrat

Vescom

Svensson

Vescom

Gabriel 

Vescom

Vescom

Camira

Bogesund

T3 (forts.)
Urban
Velvet
Velvety
Zone
Wooly

T4
Balance 
Brink
Breeze Fusion
Field 2
Funk
Go Couture
Mood
Parkland 
PUxx (konstläder)

Rami
Revolt
Re-Wool
Soft Mill
Tableau
Vy

T5
Barnum
Billiard Cloth
Blazer
Canvas 2
Debut
Fiord
Foss 413
Hallingdal 65
Melange Nap
Obika Leather+ 
(konstläder)

Rami plus
San
Steelcut 2
Steelcut Trio 3
Yoredale

Svensson

Svensson

Scan Aprima

Bogesund

Nevotex

Svensson

Svensson

Gabriel

Kvadrat

Nevotex

Gabriel 

Gabriel

Kvadrat

B.Jörgensen

Svensson

Svensson

Kvadrat

Svensson

Svensson

Svensson

Nevotex

Vescom

Camira

Kvadrat

Svensson

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Gabriel

Svensson

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Camira

i n o f f s  u r v a l  a v  t y g e r .

För utförande i läder, vänligen kontakta oss*

60° öko

ökoeco

eco

öko60° eco

öko

60° öko

60° öko

eco

eco

öko

öko60° eco

öko60°

öko60° eco

öko60°

öko60°

öko60°

öko60°

öko60°

öko60° eco

öko60°

öko60°

öko

ökoeco

öko60° eco

öko60° eco

öko60°

60° eco

60°

60° eco

60°

öko60° eco

öko60° eco

ökoeco

öko60° eco

ökoeco

öko60° eco

öko60°

eco

ökoeco

ökoeco

öko

ökoeco

öko60° eco

ökoeco

öko

ökoeco

öko

ökoeco

öko60° eco

öko60°

eco

öko

eco

eco

öko60° eco

öko60° eco

öko60° eco

öko60°

öko

öko60° eco

eco

öko60° eco

öko60° eco

eco

60° eco

öko60° eco

öko60° eco

60° eco

ökoeco

ökoeco

ökoeco

60°

öko60° eco

öko60° eco

ökoeco

60°

öko

öko60°

eco

ökoeco

ökoeco

eco

eco

ökoeco

eco

öko

ökoeco

eco

eco

https://inoff.se/
https://inoff.se/
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Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkel-
het med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek 
eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är 
möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller 
avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på frambenen, 
akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till. 

Bredd:                                48 cm 
Djup:                                  53 cm 
Sitthöjd:                             47 cm 
Sittdjup:                          46,5 cm 
Totalhöjd:                          88 cm

Volym 2 stolar:               0,22 m3 
Vikt 2 stolar:                        12 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,65 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,5 lpm
Läderåtgång rygg:          0,5 m²

Materialutförande Art.nr

Ek klarlack/klädd sits  54653
Björk klarlack/klädd sits 54500
Björk vitbets/klädd sits 54501
(För heltäckande vit, se kundbets)
Björk svartbets/klädd sits 54502
Björk kundbets/klädd sits 54503
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

- 2515 2590 2655 2710 2775
- 1945 2020 2085 2135 2205
- 2065 2140 2205 2255 2325
     
- 2065 2140 2205 2255 2325
- 2215 2295 2355 2410 2475

KT/T1            T2             T3            T4            T5Pris

alma

Tillval Pris

Design: Anton Björsing

M
MONTERA

D 5
GARAN

TIT
TESTAD 8

Läs mer om Alma på inoff.se/alma

L
LAGERV

A
RA

klarlack vitbets svartbets

- 380 455 520 570 640
- 535 605 665 715 775
- 535 605 665 715 775
205 - - - - -
290 - - - - -
330 - - - - -
35 - - - - -
340 - - - - -
330 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -

Extra basker  54504
Ryggdyna (avtagbar) 54505
Ryggdyna (fast) 54451
Träsits (klarlack, vitbets, svartbets) 54612
Träsits (kundbets) 58536
Glidhjul / 2 st (monterade)   52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785
Akutiskplatta (bipackas) 54639
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Extra sitthöjd, upp till 40 mm  53780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59000
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar, basker och 
eventuell ryggdyna med produkten.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://inoff.se/produkter/alma_stol/
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r. Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkel-

het med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek 
eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är 
möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller 
avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på framben, 
akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till. 

Materialutförande Art.nr
- 2895 2970 3035 3085 3155
- 2270 2345 2410 2460 2530
- 2390 2465 2530 2585 2650
     
- 2390 2465 2530 2585 2650
- 2515 2590 2655 2710 2775

Pris
Ek klarlack/klädd sits 54799
Björk klarlack/klädd sits 54508
Björk vitbets/klädd sits  54509
(För heltäckande vit, se kundbets) 
Björk svartbets/klädd sits 54510
Björk kundbets/klädd sits 54511
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

Tillval Pris

Design: Anton Björsing

M
MONTERA

D 5
GARAN

TIT
TESTAD 8

alma

Läs mer om Alma på inoff.se/alma

L
LAGERV

A
RA

klarlack vitbets svartbets

- 380 455 520 570 640
- 535 605 665 715 775
- 535 605 665 715 775
205 - - - - -
290 - - - - -
330 - - - - -
35 - - - - -
340 - - - - -
330 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -

Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull 
enkelhet med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i 
klarlackad ek eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra ut-
förande av bets är möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur 
kläs med en fast eller avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och 
även hjul på frambenen, akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till.

Materialutförande Art.nr
- 2750 2840 2915 2975 3055
- 2875 2965 3040 3100 3180
     
- 2875 2965 3040 3100 3180
- 2995 3080 3155 3215 3295

Pris
Björk klarlack/klädd sits 54605
Björk vitbets/klädd sits 54606
(För heltäckande vit, se kundbets) 
Björk svartbets/klädd sits 54607
Björk kundbets/klädd sits) 54608
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

Tillval Pris

Design: Anton Björsing

alma. xl

Läs mer om Alma på inoff.se/alma

M
MONTERA

D 5
GARAN

TIT
TESTAD 8

klarlack vitbets svartbets

- 395 485 555 620 695
- 580 650 705 755 820
- 580 650 705 755 820
265 - - - - -
325 - - - - -
330 - - - - -
35 - - - - -
340 - - - - -
330 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -

Extra basker  54504
Ryggdyna (avtagbar) 54505
Ryggdyna (fast) 54451
Träsits (klarlack, vitbets, svartbets) 54506
Träsits (kundbets) 54507
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785
Akustikplatta (bipackas) 54638
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Extra sitthöjd, upp till 40 mm  54780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59000
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar, basker och 
eventuell ryggdyna med produkten.

Extra basker  54609
Ryggdyna (avtagbar) 54610
Ryggdyna (fast) 54778
Träsits (klarlack, vitbets, svartbets) 58537
Träsits (kundbets) 58538
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785
Akustikplatta (bipackas) 54613
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Extra sitthöjd, upp till 40 mm 54780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59000
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar, basker och 
eventuell ryggdyna med produkten.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

Bredd:                                55 cm 
Djup:                                  53 cm 
Sitthöjd:                             47 cm 
Sittdjup:                          46,5 cm 
Totalhöjd:                          88 cm

Volym 2 stolar:               0,33 m3 
Vikt 2 stolar:                        14 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,65 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,5 lpm
Läderåtgång rygg:          0,5 m²

Bredd:                                65 cm 
Djup:                                  53 cm 
Sitthöjd:                             47 cm 
Sittdjup:                          46,5 cm 
Totalhöjd:                          88 cm

Volym 2 stolar:               0,35 m3 
Vikt 2 stolar:                        16 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,75 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,6 lpm
Läderåtgång rygg:          0,7 m²

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/alma_karmstol/
https://www.inoff.se/produkter/alma_xl/
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new Alma är en stapelbar stolserie i massiv björk eller ek som kombinerar stilfull enkelhet 
med väl genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad ek 
eller klarlackad, svart- eller vitbetsad björk men även andra utförande av bets är 
möjliga. Alma levereras med urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en fast eller 
avtagbar klädsel. Möjlighet finns även till ryggdyna och även hjul på frambenen, 
akustikplatta och kopplingsbeslag kan väljas till. Vid framåtpekande armstöd kan karmstolen 
hängas upp på bord.

Materialutförande Art.nr
- 2690 2765 2830 2885 2950
- 2125 2200 2265 2320 2385
- 2245 2320 2385 2440 2505
     
- 2395 2470 2535 2590 2655

Pris
Ek klarlack/klädd sits 58510
Björk klarlack/klädd sits 54840
Björk vitbets/klädd sits  58511
(För heltäckande vit, se kundbets)  
Björk kundbets/klädd sits 58512
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

Tillval Pris

Design: Anton Björsing

M
MONTERA

D 5
GARAN

TI

8

alma 

Läs mer om Alma på inoff.se/alma

L
LAGERV

A
RA

klarlack vitbets svartbets

new

- 380 455 520 570 640
- 535 605 665 715 775
- 535 605 665 715 775
205 - - - - -
290 - - - - -
330 - - - - -
35 - - - - -
340 - - - - -
330 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -

Extra basker  54504
Ryggdyna (avtagbar) 54505
Ryggdyna (fast) 54451
Träsits (klarlack, vitbets) 54612
Träsits (kundbets) 58536
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785
Akustikplatta (bipackas) 54638
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Extra sitthöjd, upp till 40 mm  54780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59000
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar, basker och 
eventuell ryggdyna med produkten.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

sto
la

r.

Bredd:                                53,5 cm 
Djup:                                  53,5 cm 
Sitthöjd:                             47 cm 
Sittdjup:                          46,5 cm 
Totalhöjd:                          88 cm

Volym 2 stolar:               0,33 m3 
Vikt 2 stolar:                        14 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,65 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,5 lpm
Läderåtgång rygg:          0,5 m²

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/alma_karmstol-fp/
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Bizz är en bekväm stolserie med lägre eller högre rygg på snurrstativ i 
aluminium som poleras eller lackas. Stativet kan fås med hjul eller glidfötter 
och sitsen som är stoppad med polyeter kläs i valfritt tyg. Vid val av kromat 
eller lackat armstöd så är armstödsskyddet avtagbart och finns i olika 
utföranden men standard är svart. Stolen är höj- och sänkbar med 12,5 cm. 
Dessutom finns tiltfunktion som tillval. 

Bredd:                           64 cm
Bredd sittskal:                  45 cm 
Djup:                             64 cm 
Sitthöjd:                   44-56,5 cm 
Sittdjup:                           41 cm 
Totalhöjd:                85,5-98 cm

Volym 2 stolar: 0,27 m3 
Vikt 2 stolar: 16 kg

Tygåtgång 1 stol: 1 lpm 
Läderåtgång:  1,6 m²

Materialutförande Art.nr

Helklädd/alu/hjul 53007
Helklädd/alu/glidfötter 53008

Helklädd/lack/hjul 53769 
Helklädd/lack/gildfötter 53770
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 3710 3955 4160 4335 4555
- 3710 3955 4160 4335 4555
     
- 3995 4245 4450 4620 4840
- 3995 4245 4450 4620 4840

Pris

Tillval Pris

T
TESTAD

Design: inoff

Materialutförande Art.nr

Helklädd/alu/hjul 53009
Helkädd/alu/glidfötter 53010

Helklädd/lack/hjul 53771 
Helklädd/lack/gildfötter 53772
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 4770 5015 5220 5395 5615
- 4770 5015 5220 5395 5615
     
- 5000 5250 5455 5625 5845
- 5000 5250 5455 5625 5845

Pris

Tillval Pris

Design: inoff

T
TESTAD

bizz. låg

bizz. låg

Läs mer om Bizz på inoff.se/bizz

+ 29 
andra 
kulörer

131 105132

Bizz är en bekväm stolserie med lägre eller högre rygg på snurrstativ i 
aluminium som poleras eller lackas. Stativet kan fås med hjul eller glidfötter 
och sitsen som är stoppad med polyeter kläs i valfritt tyg. Vid val av kromat 
eller lackat armstöd så är armstödsskyddet avtagbart och finns i olika 
utföranden men standard är svart. Stolen är höj- och sänkbar med 12,5 cm. 
Dessutom finns tiltfunktion som tillval. 

Läs mer om Bizz på inoff.se/bizz

430 - - - - -

430 - - - - -
255 - - - - -

Lack/stativ - valfri färg (RAL) 53852
Tiltfunktion 53856

Lack/stativ - valfri färg (RAL) 53852 
Tiltfunktion 53856
Armstödsskydd, konstläder  54762
(Se urval nedan)

st
o

la
r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

Bredd:                           64 cm
Bredd karm                  52,5 cm 
Djup:                             64 cm 
Sitthöjd:                   44-56,5 cm 
Sittdjup:                           41 cm 
Totalhöjd:                85,5-98 cm

Volym 2 stolar: 0,27 m3 
Vikt 2 stolar: 18 kg

Tygåtgång 1 stol: 1 lpm 
Läderåtgång:  1,6 m²

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/bizz-stol/
https://www.inoff.se/produkter/bizz-karmstol/
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Bredd:                           64 cm
Bredd sittskal:                  45 cm 
Djup:                             64 cm 
Sitthöjd:                   44-56,5 cm 
Sittdjup:                           41 cm 
Totalhöjd:            100,5-113 cm

Volym 2 stolar: 0,40 m3 
Vikt 2 stolar: 20 kg

Tygåtgång1 stol : 1,05 lpm
Läderåtgång: 2,7 m²

Materialutförande

Helklädd/alu/hjul 53424
Helkädd/alu/glidfötter 53425

Helklädd/lack/hjul 53773 
Helklädd/lack/gildfötter 53774
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 4565 4815 5020 5190 5410
- 4565 4815 5020 5190 5410
     
- 5035 5280 5485 5660 5880
- 5035 5280 5485 5660 5880

Pris

Tillval Pris

Design: inoff

Bredd:                           64 cm
Bredd karm:                 52,5 cm 
Djup:                             64 cm 
Sitthöjd:                   44-56,5 cm 
Sittdjup:                           41 cm 
Totalhöjd:            100,5-113 cm

Volym 2 stolar: 0,40m3 
Vikt 2 stolar: 23 kg

Tygåtgång 1stol: 1,05 lpm
Läderåtgång: 2,7 m²

Materialutförande

Helklädd/alu/hjul 53422
Helklädd/alu/glidfötter 53423

Helklädd/lack/hjul 53775 
Helklädd/lack/gildfötter 53776
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 5775 6025 6230 6405 6620
- 5775 6025 6230 6405 6620
     
- 5995 6245 6450 6620 6840
- 5995 6245 6450 6620 6840

Pris

Tillval Pris

Design: inoff

Art.nr

Art.nr

T
TESTAD

bizz. hög

bizz. hög

T
TESTADT
TESTAD

T
TESTAD

+ 29 
andra 
kulörer

Bizz är en bekväm stolserie med lägre eller högre rygg på snurrstativ i 
aluminium som poleras eller lackas. Stativet kan fås med hjul eller glidfötter 
och sitsen som är stoppad med polyeter kläs i valfritt tyg. Vid val av kromat 
eller lackat armstöd så är armstödsskyddet avtagbart och finns i olika 
utföranden men standard är svart. Stolen är höj- och sänkbar med 12,5 cm. 
Dessutom finns tiltfunktion som tillval. 

Läs mer om Bizz på inoff.se/bizz

Bizz är en bekväm stolserie med lägre eller högre rygg på snurrstativ i 
aluminium som poleras eller lackas. Stativet kan fås med hjul eller glidfötter 
och sitsen som är stoppad med polyeter kläs i valfritt tyg. Vid val av kromat 
eller lackat armstöd så är armstödsskyddet avtagbart och finns i olika 
utföranden men standard är svart. Stolen är höj- och sänkbar med 12,5 cm. 
Dessutom finns tiltfunktion som tillval. 

Läs mer om Bizz på inoff.se/bizz

131 105132

430 - - - - -

430 - - - - -
255 - - - - -

Lack/stativ - valfri färg (RAL) 53852 
Tiltfunktion 53856

Lack/stativ - valfri färg (RAL) 53852 
Tiltfunktion 53856
Armstödsskydd, konstläder  54762
(Se urval nedan)

sto
la

r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/bizz-stol-hog/
https://www.inoff.se/produkter/bizz-karmstol-hog/
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- 1245 1285 1315 1345 1380
- 1245 1285 1315 1345 1380
- 1245 1285 1315 1345 1380
- 1245 1285 1315 1345 1380

Björk klarlack/krom 301161+50099
Björk karlack/silverlack 301121+50099
Vitlack/krom 0030113+50099
Svartlack/krom 0030114+50099
 

coffee.

Hel klädsel Pris

Obs! Färglackerade stolar är något repkänsligare än klarlackade. 
För särskilt utsatta miljöer rek. istället laminatstolen Lami 2.0, se sida 28. 

Coffee är en prisvärd stolserie. Sittskalet i formpressat trä finns i flera olika 
utföranden och underredet är i krom eller lack. Med stapelskydd som köps 
separat är Coffee stapelbar samt kan levereras med kopplingsbeslag. 

Bredd:                 54 cm 
Djup: 58 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Sittdjup: 39 cm 
Totalhöjd: 87 cm
 
Volym 2 stolar: 0,065 m3 
Vikt 2 stolar: 10 kg

Tygåtgång 3 sitsar: 0,5 lpm
Lägeråtgång sits: 0,4 m²

Tyg helklädd 3 stolat:1,7 lpm 
Läder helklädd:            1,5 m²

Materialutförande Art.nr
Björk klarlack/krom 301161
Björk klarlack/silverlack 301121
Vitlack/krom 0030113
Svartlack/krom 0030114

795 - - - - -
795 - - - - -
795 - - - - -
795 - - - - -

Pris

Tillval Pris

L
LAGERV

A
RAT

TESTAD

Design: inoff

avtagbart

10

Coach är en trästol i antingen klarlackad eller svartbetsad massiv ek. 
Möjligheten finns dessutom att erhålla Coach i annan önskad bets. Sitsen 
finns i konstläder som standard men kan kläs i valfritt tyg eller konstläder. 
Coach kan hängas upp på bord, vilket förenklar städning.

Bredd:                          52 cm 
Djup:                             55 cm 
Sitthöjd:                        45 cm 
Sittdjup:                         43 cm 
Totalhöjd:                     75 cm

Volym 2 stolar:             0,4 m3
Vikt 2 stolar:                   14 kg

Tygåtgång 2 sitar:     0,6 lpm
Läderåtgång:              0,7 m²

Materialutförande Art.nr
Ek klarlackad/svart konstläder 51675 
Ek klarlackad/klädd sits                     51769 
Ek svartbetsad/klädd sits                   52717 
Ek kundbets/klädd sits                    52718

2035 - - - - -
- 1995 2065 2125 2175 2235
- 1995 2065 2125 2175 2235
- 2585 2655 2715 2765 2825

Pris

coach.

L
LAGERV

A
RA

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

L
LAGERV

A
RAM

MONTERA
D

Klädd sits Pris

Läs mer om Coach på inoff.se/coach

Läs mer om Coffee på inoff.se/coffee

L
LAGERV

A
RA

(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

35 - - - - -

795 - - - - -
795 - - - - -
- 1395 1530 1635 1730 1845
- 1395 1530 1635 1730 1845

85 - - - - -
55 - - - - -
     
35 - - - - -
35 - - - - -
     
175 - - - - -

Filttassar, per stol (bipackas) 53857

Svart konstläder/krom 0030115K
Svart konstläder/silver 0030115S
Hel klädsel/krom 0030117K 
Hel klädsel/silverlack 0030117S

Stapelskydd, per stol (bipackas) 50656
Kopplingsbeslag (rek 2 st/stolspar) 53542

Filttassar, per stol (bipackas)  54200
Fothuvar, per stol (bipackas) 53858
 
Helsvetsat stativ                            54568

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

st
o

la
r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/coach-karmstol/
https://www.inoff.se/produkter/coffee-stol/
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Dot är en stapelbar stolserie med stativ i krom eller lack. Dot kan levereras med 
vit-, svart- eller kundbetsat sittskal i bok, klädd sits eller helklädd. Dot kan levereras 
med kopplingsbeslag. 

Bredd:                                53 cm 
Djup:                               54,5 cm 
Sitthöjd:                             45 cm 
Sittdjup:                             40 cm 
Totalhöjd:                          80 cm

Volym 4 stolar:                 0,4 m3 
Vikt 4 stolar:                        24 kg

Tygåtgång 2 sitsar:  0,5 lpm
Läderåtgång sits: 0,4 m²

Tyg helklädd:  0,85 lpm
Läder helklädd:  1,6 m²

Materialutförande Art.nr

2120 - - - - -
2120 - - - - -
2190 - - - - -
     
2165 - - - - -
2165 - - - - -
2240 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53218
Bok vitbets/krom 53219
Bok kundbets/krom 53453
 
Bok svartbets/lack 53777 
Bok vitbets/lack 53778
Bok kundbets/lack 53779
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53220
Bok vitbets/krom 53221
Bok kundbets/krom 53454

Bok svartbets/lack 53780 
Bok vitbets/lack 53781
Bok kundbets/lack 53782
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Hel klädsel Pris

- 2425 2480 2530 2570 2625
- 2425 2480 2530 2570 2625
- 2715 2775 2820 2865 2915
     
- 2530 2590 2640 2680 2735
- 2530 2590 2640 2680 2735
- 2630 2690 2740 2780 2830

- 2330 2530 2695 2835 3015
     
- 2440 2640 2805 2945 3125

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

Design: Tom Stepp

Helklädd/krom 51786

Helklädd/lack 53783
(Lack ovan: vit, svart, silver)

6

dot.

Läs mer om Dot på inoff.se/dot

vitbetssvartbets

35 - - - - -
330 - - - - -
55 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959 
Kopplingsbeslag 53542
(Avtagbart, rek 2 st/stolspar) 

sto
la

r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/dot-stol/
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Dot är en stapelbar stolserie med stativ i krom eller lack. Dot kan levereras med 
vit-, svart- eller kundbetsat sittskal i bok, klädd sits eller helklädd. Dot kan levereras 
med kopplingsbeslag. 

Bredd: 57 cm 
Djup: 54,5 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Sittdjup: 40 cm 
Totalhöjd: 80 cm

Volym 4 stolar: 0,4 m3 
Vikt 4 stolar: 26 kg

Tygåtgång 2 sistar:  0,5 lpm
Läderåtgång sits:  0,4 m²

Tyg helklädd:  0,85 lpm
Läder helklädd  1,6 m²

  

Materialutförande Art.nr

2435 - - - - -
2435 - - - - -
2510 - - - - -
     
2560 - - - - -
2560 - - - - -
2625 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53222
Bok vitbets/krom 53223
Bok kundbets/krom 53455
 
Bok svartbets/lack 53784 
Bok vitbets/lack 53785
Bok kundbets/lack 53786
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53224
Bok vitbets/krom 53225
Bok kundbets/krom 53456

Bok svartbets/lack 53787 
Bok vitbets/lack 53788
Bok kundbets/lack 53789
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Hel klädsel Pris

- 2760 2820 2870 2910 2960
- 2760 2820 2870 2910 2960
- 2860 2920 2970 3010 3060
     
- 2960 3020 3065 3110 3160
- 2960 3020 3065 3110 3160
- 3065 3120 3170 3210 3265

- 2700 2900 3065 3205 3385
     
- 2895 3100 3265 3405 3580

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

Helklädd/krom 51787

Helklädd/lack 53790
(Lack ovan: vit, svart, silver)
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dot.

Läs mer om Dot på inoff.se/dot

vitbetssvartbets

35 - - - - -
330 - - - - -
55 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959 
Kopplingsbeslag 53542
(Avtagbart, rek 2 st/stolspar) 
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/dot-karmstol/
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Eat är en rymlig helklädd karmstol med underrede i trä eller metall. Möjligheten 
finns även till stativ i ek med kundbets. Sittdynan är avtagbar för att underlätta 
renhållning och utbyte.

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom 51762 - 5795 6245 6615 6930 7325

Pris

Eat är en rymlig helklädd karmstol med underrede i trä eller metall. Möjligheten 
finns även till stativ i björk med kundbets. Sittdynan är avtagbar för att underlät-
ta renhållning och utbyte.

Bredd: 57 cm 
Djup: 61 cm 
Sitthöjd: 47 cm 
Sittdjup: 44,5 cm 
Totalhöjd: 84 cm

Volym 1 stol: 0,45 m3 
Vikt 1 stol: 13 kg

Tygåtgång: 1,9 lpm
Lädergång:  2,6m²

Delad klädsel
Sittdyna:  1 lpm/ 1,4m²
Stomme: 1,5 lpm/ 2,1m²

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd       52180 
Björk svartbets/helklädd         54628

- 4625 5075 5440 5755 6150
- 4625 5075 5440 5755 6150

Pris

Eat är en rymlig helklädd karmstol med underrede i trä eller metall. Möjligheten 
finns även till stativ i ek med kundbets. Sittdynan är avtagbar för att underlätta 
renhållning och utbyte.

Materialutförande Art.nr

- 5070 5520 5890 6205 6600
     
- 5420 5870 6235 6555 6950

Pris

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Tillval Pris

Helklädd/krom 51813

Helklädd/lack 52722
(Lack ovan: vit, svart, silver)
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eat.

Läs mer om Eat på inoff.se/eat

Läs mer om Eat på inoff.se/eat

Läs mer om Eat på inoff.se/eat

Volym 1 stol: 0,45 m3
Vikt 1stol: 13 kg

 
Tygåtgång:  1,9 lpm
Läderåtgång: 2,6 m²

Delad klädsel
Sittdyna: 1 lpm / 1,4 m² 
Stomme: 1,5 lpm / 2,1 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Volym 1 stol 0,45 m3
Vikt 1 stol  120 kg

 
Tygåtgång:  1,9 lpm
Läderåtgång: 2,6 m²

Delad klädsel
Sittdyna: 1 lpm / 1,4 m² 
Stomme: 1,5 lpm / 2,1 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Tillval Pris

35 - - - - -
470 - - - - -

35 - - - - -
450 - - - - -

+5% - - - - -

Filttassar, per stol (bipackas) 53857
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Filttassar, per stol (bipackas) 54202
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53846
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

sto
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Avtagbar klädsel på sits.

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

+5% - - - - -

https://www.inoff.se/produkter/eat-karmstol/
https://www.inoff.se/produkter/eat-karmstol-3/
https://www.inoff.se/produkter/eat-karmstol-2/
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- 1790 1870 1930 1985 2055
- 1905 1985 2045 2100 2165
     
- 2050 2125 2190 2245 2310

Bredd:                             54 cm 
Djup:                               54 cm 
Sitthöjd:                          46 cm 
Sittdjup:                          45 cm 
Totalhöjd:                       86 cm

Volym 1 stol:                  0,3 m3 
Vikt 1 stol:                          6 kg

Tygåtgång 2 sitsar:    0,65 lpm
Läderåtgång sits:        0,8m²

Tygåtgång 2 ryggar:    0,4 lpm
Läderåtgång rygg:       0,3 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Materialutförande Art.nr

- 2150 2225 2290 2340 2410
- 2260 2340 2400 2455 2520
     
- 2420 2500 2560 2615 2680

Pris
Björk klarlack/klädd sits 0030096-1
Björk vitbets/klädd sits 53878
(För heltäckande vit, vänligen kontakta oss) 
Björk kundbets/klädd sits 52729
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr

Ester är en serie bestående av stol, karmstol, bord och soffa. Serien görs i klarlackad 
eller vitbetsad björk, men också med möjlighet till kundbets. Sittmöblerna i serien 
levereras med fast urinväv på sitsen som i sin tur träs över med en basker i tyg eller 
spikas över med konstläder eller läder. Möjlighet finns även till ryggdyna samt med 
hjul på framben. Vid behov kan sitsen levereras utan urinväv. Vid behov kan stolslyft 
från Kebes användas till sittmöblerna i serien.

Vid större antal kan Ester erhållas i klarlackad ek. 

Bredd:                              47 cm 
Djup:                                54 cm 
Sitthöjd:                           46 cm 
Sittdjup:                           45 cm 
Totalhöjd:                        86 cm

Volym 2 stolar:             0,36 m3 
Vikt 2 stolar:                      10 kg

Tygåtgång 2 sitsar:    0,65 lpm
Läderåtgång sits:           0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:   0,4 lpm
Läderåtgång rygg:        0,3 m²

Avtagbar klädsel på sits. 

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/klädd sits 0030095-1
Björk vitbets/klädd sits 53877
(För heltäckande vit, vänligen kontakta oss) 
Björk kundbets/klädd sits 52728
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr

Pris

Tillval Pris

Tillval Pris
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TI

Design: inoff

Design: inoff

- 370 450 510 565 630
- 360 410 445 480 520
330 - - - - -
35 - - - - -
205 - - - - -
295 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -

ester.

ester.

Läs mer om Ester på inoff.se/ester

Läs mer om Ester på inoff.se/ester

L
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A
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Ester är en serie bestående av stol, karmstol, bord och soffa. Serien görs i klarlackad 
eller vitbetsad björk, men också med möjlighet till kundbets. Sittmöblerna i serien 
levereras med fast urinväv på sitsen som i sin tur träs över med en basker i tyg eller 
spikas över med konstläder eller läder. Möjlighet finns även till ryggdyna samt med 
hjul på framben. Vid behov kan sitsen levereras utan urinväv. Vid behov kan stolslyft 
från Kebes användas till sittmöblerna i serien.

Vid större antal kan Ester erhållas i klarlackad ek. 

klarlack vitbets

klarlack vitbets

- 370 450 510 565 630
- 360 410 445 480 520
330 - - - - -
35 - - - - -
205 - - - - -
295 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -

Extra basker  50101
Ryggdyna (avtagbar) 50102
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 53857
Träsits (klarlack, vitbets, svartbets) 54763
Träsits (kundbets) 54764
Extra sitthöjd, upp till 40 mm 54780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59001
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar.
Basker och eventuell ryggdyna bipackas med produkten.

Extra basker  50101
Ryggdyna (avtagbar) 50102
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 53857
Träsits (klarlack, vitbets, svartbets) 54763
Träsits (kundbets) 54764
Extra sitthöjd, upp till 40 mm 54780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59001
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar.
Basker och eventuell ryggdyna bipackas med produkten.
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https://www.inoff.se/produkter/ester-stol/
https://www.inoff.se/produkter/ester-karmstol/
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Bredd:                               67 cm 
Djup:                                  55,5 cm 
Sitthöjd:                             46 cm 
Sittdjup:                             45 cm 
Totalhöjd:                          86 cm 
 
Volym 1 stol:                     0,3 m3 
Vikt 1 stol:                          7,5 kg

Tygåtgång 2 sitsar:     0,75 lpm
Läderåtgång sits:            0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:   0,45 lpm
Läderåtgång rygg:         0,3 m²

Avtagbar klädsel på sits. 

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/klädd sits 52563-1
Björk vitbets/klädd sits 53879
(För heltäckande vit, vänligen kontakta oss) 
Björk kundbets/klädd sits 52730
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

Extra basker  52577
Ryggdyna (avtagbar) 53171
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 53857
Extra sitthöjd, upp till 40 mm 54780
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59001
(Måste anges vid order)

Som standard bipackas plasttassar.
Basker eller eventuell ryggdyna bipackas med produkten.

- 2560 2650 2720 2785 2860
- 2785 2875 2950 3010 3090
     
- 2900 2990 3060 3125 3200

Pris

ester. xl

Tillval Pris

M
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Design: inoff

Läs mer om Ester på inoff.se/ester

Ester är en serie bestående av stol, karmstol, bord och soffa. Serien görs i klarlackad 
eller vitbetsad björk, men också med möjlighet till kundbets. Sittmöblerna i serien 
levereras med fast urinväv på sitsen som i sin tur träs över med en basker i tyg eller 
spikas över med konstläder eller läder. Möjlighet finns även till ryggdyna samt med 
hjul på framben. Vid behov kan sitsen levereras utan urinväv. Vid behov kan stolslyft 
från Kebes användas till sittmöblerna i serien. 

Vid större antal kan Ester erhållas i klarlackad ek. 

klarlack vitbets

- 385 475 550 610 690
- 395 450 490 530 575
330 - - - - -
35 - - - - -
595 - - - - -
450 - - - - -
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https://www.inoff.se/produkter/ester-karmstol-xl/
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Frank är en stapelbar stolserie i massiv björk som kombinerar stilfull enkelhet med väl 
genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad och vitbetsad björk 
men även andra betsutföranden är möjliga. Karmstolen är upphängningsbar på bord 
och såväl kopplingsbeslag som akutstikplatta under sits kan väljas till.

Bredd: 48 cm 
Djup: 50 cm 
Sitthöjd: 45,5 cm 
Sittdjup: 41,5 cm 
Totalhöjd: 79 cm

Volym 2 stolar: 0,33 m3 
Vikt 2 stolar:  9,8 kg

Tygåtgång:  0,65 lpm
Läderåtgång sits:  0,4 m²

 

Design: Anton Björsing
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Läs mer om Frank på inoff.se/frank

L
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klarlack

Materialutförande Art.nr
Björk klarlack 58492
Björk vitbets 58493

Björk kundbets 58494
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 

1695 - - - - -
1695 - - - - -
     
1920 - - - - -

Pris

Klädd sits Pris

Tillval Pris

- 2150 2225 2290 2345 2410
- 2150 2225 2290 2345 2410
     
- 2355 2430 2495 2550 2615

345 - - - - -
295 - - - - -
35 - - - - -

Björk klarlack/klädd sits 58495
Björk vitbets/klädd sits 58496

Björk kundbets/klädd sits 58498
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 

Akustikplatta (bipackas) 58497
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53953
Filttassar, per stol (bipackas) 53857

Frank är en stapelbar stolserie i massiv björk som kombinerar stilfull enkelhet med väl 
genomtänkta egenskaper. Stolen görs som standard i klarlackad och vitbetsad björk 
men även andra betsutföranden är möjliga. Karmstolen är upphängningsbar på bord 
och såväl kopplingsbeslag som akutstikplatta under sits kan väljas till.

Bredd: 52,5 cm 
Djup: 50 cm 
Sitthöjd: 45,5 cm 
Sittdjup: 41,5 cm 
Totalhöjd: 79 cm

Volym 2 stolar: 0,33 m3 
Vikt 2 stolar:  10,6 kg

Tygåtgång:  0,65 lpm
Läderåtgång sits:  0,4 m²

Design: Anton Björsing
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Läs mer om Frank på inoff.se/frank
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Materialutförande Art.nr
Björk klarlack 58499
Björk vitbets 58500

Björk kundbets 58501
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 

1850 - - - - -
1850 - - - - -
     
2275 - - - - -

Pris

Klädd sits Pris

Tillval Pris

- 2260 2335 2400 2455 2520
- 2260 2335 2400 2455 2520
     
- 2640 2715 2780 2835 2900

345 - - - - -
295 - - - - -
35 - - - - -

Björk klarlack/klädd sits 58502
Björk vitbets/klädd sits 58503

Björk kundbets/klädd sits 58504
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 

Akustikplatta (bipackas) 58497
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53953
Filttassar, per stol (bipackas) 53857
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vitbets

klarlack vitbets

https://www.inoff.se/produkter/frank-stol/
https://www.inoff.se/produkter/frank-karmstol/
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Bredd:                                  50 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                           81 cm

Volym 2 stolar:                   0,4 m3 
Vikt 2 stolar:                          18 kg

Tygåtgång 2 sitsar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:               0,4 m²

Tygåtgång helklädd:     0,8 lpm
Lädergåtgång helklädd: 1,3 m²

Materialutförande Art.nr

3275 - - - - -
3275 - - - - -
3600 - - - - -
     
3275 - - - - -
3275 - - - - -
3600 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53812
Bok vitbets/krom 53813
Bok kundbets/krom 53814
 
Bok svartbets/lack 53815 
Bok vitbets/lack 53816
Bok kundbets/lack 53817
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53818
Bok vitbets/krom 53819
Bok kundbets/krom 53820

Bok svartbets/lack 53821 
Bok vitbets/lack 53822
Bok kundbets/lack 53823
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 53824
Helklädd/lack 53825
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 3505 3565 3615 3655 3705
- 3505 3565 3615 3655 3705
- 3860 3920 3965 4010 4060
     
- 3505 3565 3615 3655 3705
- 3505 3565 3615 3655 3705
- 3860 3920 3965 4010 4060

- 3340 3480 3595 3695 3820
- 3340 3480 3595 3695 3820

M
MONTERA

D

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

Knuff är en stol med sittskal i formpressat trä och snurrbart stativ i krom eller lack 
med hjul. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits 
eller helklädd. 

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

35 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-spindelled/
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Denna version av Knuff är en stol med sittskal i formpressat trä och snurrbart stativ med hjul 
och med möjlighet till höj- och sänkbarhet. Stativet finns i krom eller lack och sittskalet kan 
erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller helklädd.

Bredd:                                  54 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                           81 cm

Volym 2 stolar:                   0,4 m3 
Vikt 2 stolar:                          22 kg

Tygåtgång 2 sitsar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:               0,4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,8 lpm
Läderåtgång helklädd:     1,3m²

Materialutförande Art.nr

4265 - - - - -
4265 - - - - -
4690 - - - - -
     
4265 - - - - -
4265 - - - - -
4690 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 54210
Bok vitbets/krom 54211
Bok kundbets/krom 54212

Bok svartbets/lack 54213 
Bok vitbets/lack 54214
Bok kundbets/lack 54215
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 54216
Bok vitbets/krom 54217
Bok kundbets/krom 54218

Bok svartbets/lack 54219 
Bok vitbets/lack 54220
Bok kundbets/lack 54221
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 54222

Helklädd/lack 54223
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 4500 4555 4605 4645 4700
- 4500 4555 4605 4645 4700
- 4840 4900 4950 4990 5040
     
- 4500 4555 4605 4645 4700
- 4500 4555 4605 4645 4700
- 4840 4900 4950 4990 5040

- 4330 4475 4590 4690 4815
     
- 4330 4475 4590 4690 4815

Design: Tom Stepp

knuff.
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Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

Tillval Pris

565 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Höj - och sänkbar 54869
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)
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Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-spindelled-2/
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- 2515 2575 2625 2665 2720
- 2780 2840 2890 2930 2985
     
- 2515 2575 2625 2665 2720
- 2780 2840 2890 2930 2985

Knuff är en stol med sittskal i formpressat trä och stativ i bok som betsas eller 
klarlackas. Sittskalet kan erhållas i svart- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller 
helklädd. 

Materialutförande Art.nr

2285 - - - - -
2550 - - - - -
     
2285 - - - - -
2550 - - - - -

Pris

Bok klarlack/klarlackat stativ
Bok kundbets/klarlackat stativ

Bok svartbets/svartbetsat stativ
Bok kundbets/svartbetsat stativ

Bok klarlack/klarlackat stativ
Bok kundbets/klarlackat stativ

Bok svartbets/svartbetsat stativ
Bok kundbets/svartbetsat stativ

Helklädd/klarlackat stativ

Helklädd/svartbetsat stativ

Klädd sits Pris

Hel klädsel Pris

- 2345 2485 2605 2705 2830
     
- 2345 2485 2605 2705 2830

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

Bredd:                               49,5 cm 
Djup:                                    49 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               38 cm 
Totalhöjd:                           82 cm

Volym 2 stol:                      0,4 m3 
Vikt 2 stol:                             10 kg

Tygåtgång 2 sistar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:               0,4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,6 lpm
Läderåtgång helklädd:    1,3 m²

Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 
Filttassar, per stol (monterade)
Bets, stativ - Valfri färg (NCS)
Laminat (Villkor minimiantal 30 st)  
(Se urval nedan)

M
MONTERA

D T
TESTAD

54512 
54513

58525 
54515 

54516
54517                           

54518 
54519 

54520
 
54521 

53959 
54200
54522
54751

knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

svartbets

330 - - - - -
35 - - - - -
295 - - - - -
375 - - - - -

sto
la

r.

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/knuff-tra/


22 23

Knuff är en stapelbar stol med sittskal i formpressat trä och underrede i krom eller 
lack. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller 
helklädd. Knuff kan levereras med kopplingsbeslag. Stapelskydd är standard.

Bredd:                               47,5 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                            81 cm

Volym 4 stolar:                 0,33 m3 
Vikt 4 stolar:                          18 kg

Tygåtgång 2 sitsar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:               0,4 m²

Tygåtgång helklädd:       0,6 lpm
Läderåtgång helklädd:     1,3 m²

Materialutförande Art.nr

1935 - - - - -
1935 - - - - -
2125 - - - - -
     
2055 - - - - -
2055 - - - - -
2260 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53798
Bok vitbets/krom 53799
Bok kundbets/krom 53800
 
Bok svartbets/lack 53801 
Bok vitbets/lack 53802
Bok kundbets/lack 53803
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53804
Bok vitbets/krom 53805
Bok kundbets/krom 53806

Bok svartbets/lack 53807 
Bok vitbets/lack 53808
Bok kundbets/lack 53809
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 53810

Helklädd/lack 53811
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2155 2210 2260 2300 2355
- 2155 2210 2260 2300 2355
- 2365 2425 2475 2515 2565
     
- 2270 2330 2380 2420 2475
- 2270 2330 2380 2420 2475
- 2500 2560 2610 2650 2700

- 1995 2140 2255 2355 2480
     
- 2115 2260 2375 2475 2600

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

Design: Tom Stepp

8

knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)

330 - - - - -
35 - - - - -
375 - - - - -

st
o

la
r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-stol/


23

Knuff är en stapelbar karmstol med sittskal i formpressat trä och underrede i krom 
eller lack. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits 
eller helklädd. Knuff kan levereras med kopplingsbeslag. Stapelskydd är standard. 

Bredd:                                  50 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                            81 cm

Volym 4 stolar:                 0,33 m3 
Vikt 4 stolar:                         28 kg

Tygåtgång: 2 sistar:         0,5 lpm
Läderåtgång sits:              0,4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,6 lpm
Läderåtgång helklädd:    1,3 m²

Materialutförande Art.nr

2465 - - - - -
2465 - - - - -
2710 - - - - -
     
2715 - - - - -
2715 - - - - -
2990 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 54224
Bok vitbets/krom 54225
Bok kundbets/krom 54226
 
Bok svartbets/lack 54227 
Bok vitbets/lack 54228
Bok kundbets/lack 54229
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 54230
Bok vitbets/krom 54231
Bok kundbets/krom 54232

Bok svartbets/lack 54233 
Bok vitbets/lack 54234
Bok kundbets/lack 54235
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 54236

Helklädd/lack 54237
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2700 2760 2805 2850 2900
- 2700 2760 2805 2850 2900
- 2965 3025 3070 3115 3165
     
- 2715 2775 2820 2865 2915
- 2715 2775 2820 2865 2915
- 2990 3050 3100 3140 3190

- 2530 2675 2790 2890 3015
     
- 2550 2690 2805 2905 3030

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

M
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D T
TESTAD 6

knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

330 - - - - -
35 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)

sto
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DESINFEKTI O
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ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-karmstol-3/


24 25

Knuff är en stapelbar karmstol med sittskal i formpressat trä och underrede i krom 
eller lack. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits 
eller helklädd. Knuff kan levereras med kopplingsbeslag. Stapelskydd är standard. 

Bredd:                                  53 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                                45 cm 
Sittdjup:                                37 cm 
Totalhöjd:                            81 cm

Volym 4 stolar:                 0,33 m3 
Vikt 4 stolar:                          28 kg

Tygåtgång 2 sistar:           0,5 lpm
Läderåtgång sits:               0,4 m²

Tygåtgång helklädd:       0,6 lpm
Läderåtgång helklädd:     1,3 m²

Materialutförande Art.nr

2545 - - - - -
2545 - - - - -
2800 - - - - -
     
2675 - - - - -
2675 - - - - -
2940 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 54238
Bok vitbets/krom 54239
Bok kundbets/krom 54240

Bok svartbets/lack 54241 
Bok vitbets/lack 54242
Bok kundbets/lack 54243
Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 54244
Bok vitbets/krom 54245
Bok kundbets/krom 54246

Bok svartbets/lack 54247 
Bok vitbets/lack 54248
Bok kundbets/lack 54249
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 54250

Helklädd/lack 54251
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2775 2835 2885 2925 2980
- 2775 2835 2885 2925 2980
- 3045 3105 3155 3195 3250
     
- 2905 2965 3015 3055 3110
- 2905 2965 3015 3055 3110
- 3195 3250 3300 3340 3395

- 2610 2755 2870 2970 3095
     
- 2735 2875 2995 3095 3220

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

M
MONTERA
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knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

330 - - - - -
35 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)

st
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-fp/


25

Knuff är en stapelbar stol med sittskal i formpressat trä och underrede i krom eller 
lack. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller 
helklädd. Knuff kan levereras med kopplingsbeslag. Stapelskydd är standard.

Bredd:                                  50 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                            81 cm

Volym 4 stolar:                 0,33 m3 
Vikt 4 stolar:                          24 kg

Tygåtgång 2 sitsar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:               0,4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,6 lpm
Läderåtgång helklädd:    1,3 m²

Materialutförande Art.nr

1935 - - - - -
1935 - - - - -
2125 - - - - -
     
2055 - - - - -
2055 - - - - -
2255 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53229
Bok vitbets/krom 53230
Bok kundbets/krom 53457
 
Bok svartbets/lack 53826 
Bok vitbets/lack 53827
Bok kundbets/lack 53828
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53231
Bok vitbets/krom 53232
Bok kundbets/krom 53458

Bok svartbets/lack 53829 
Bok vitbets/lack 53830
Bok kundbets/lack 53831
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 51758

Helklädd/lack 53832
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2155 2210 2260 2300 2355
- 2155 2210 2260 2300 2355
- 2365 2425 2475 2515 2565
     
- 2270 2330 2380 2420 2475
- 2270 2330 2380 2420 2475
- 2500 2560 2610 2650 2700

- 1995 2140 2255 2355 2480
     
- 2115 2260 2375 2475 2600

Tillval Pris

Design: Tom Stepp
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knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

330 - - - - -
35 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff/


26 27

Knuff är en stapelbar karmstol med sittskal i formpressat trä och underrede i krom 
eller lack. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller 
helklädd. Knuff kan levereras med kopplingsbeslag. Stapelskydd är standard. 

Bredd:                                 50 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                            81 cm

Volym 4 stolar:                0,33 m3 
Vikt 4 stolar:                         28 kg

Tygåtgång 2 sitsar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:              0,4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,6 lpm
Lägeråtgång helklädd:    1,3 m²

Materialutförande Art.nr

2330 - - - - -
2330 - - - - -
2565 - - - - -
     
2460 - - - - -
2460 - - - - -
2705 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53233
Bok vitbets/krom 53234
Bok kundbets/krom 53459
 
Bok svartbets/lack 53833 
Bok vitbets/lack 53834
Bok kundbets/lack 53835
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53235
Bok vitbets/krom 53236
Bok kundbets/krom 53460

Bok svartbets/lack 53836 
Bok vitbets/lack 53837
Bok kundbets/lack 53838
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 51783

Helklädd/lack 53840
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2555 2610 2660 2700 2755
- 2555 2610 2660 2700 2755
- 2815 2870 2920 2960 3015
     
- 2685 2740 2790 2830 2885
- 2685 2740 2790 2830 2885
- 2955 3015 3060 3105 3155

- 2390 2535 2650 2750 2875
     
- 2520 2665 2780 2880 3005

Tillval Pris

Design: Tom Stepp
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knuff.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

330 - - - - -
35 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)

st
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DESINFEKTI O
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ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-karmstol/


27

Knuff är en stapelbar karmstol med sittskal i formpressat trä med framåtpekande 
armstöd och underrede i krom eller lack. Sittskalet kan erhållas i svart-, vit- eller 
kundbetsad bok, med klädd sits eller helklädd. Knuff kan levereras med 
kopplingsbeslag. Stapelskydd är standard. 

Bredd:                               53,5 cm 
Djup:                                    50 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               37 cm 
Totalhöjd:                            81 cm

Volym 4 stolar:                 0,33 m3 
Vikt 4 stolar:                          28 kg

Tygåtgång 2 sitsar:           0,5 lpm
Läderåtgång sits:                0,4 m

Tygåtgång helklädd:       0,6 lpm
Läderåtgång helklädd:    1,3 m²

Materialutförande Art.nr

2485 - - - - -
2485 - - - - -
2735 - - - - -
     
2620 - - - - -
2620 - - - - -
2880 - - - - -

Pris

Bok svartbets/krom 53841
Bok vitbets/krom 53842
Bok kundbets/krom 53843
 
Bok svartbets/lack 53844 
Bok vitbets/lack 54440
Bok kundbets/lack 59019
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 54252
Bok vitbets/krom 54253
Bok kundbets/krom 54254

Bok svartbets/lack 54255 
Bok vitbets/lack 54256
Bok kundbets/lack 54257
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 53688

Helklädd/lack 53854
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2710 2770 2815 2860 2910
- 2710 2770 2815 2860 2910
- 2980 3040 3085 3130 3180
     
- 2845 2905 2950 2995 3045
- 2845 2905 2950 2995 3045
- 3130 3190 3240 3280 3330

- 2555 2695 2810 2910 3035
     
- 2685 2825 2940 3040 3165

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

M
MONTERA

D T
TESTAD 8

knuff.

Materialutförande Art.nr

Stolsvagn, svart stål 53065 4990 - - - - -

Pris

stolsvagn.

Stolsvagnen passar alla stapelbara stolar i sortimentet. Med enkelhelt kan ni 
steglöst justera lutningen samt höjden på bygeln. Stolsvagnen kan också enkelt 
omvandlas till pirra och säckakärra genom att stödhjul baktill fälls upp.

Bredd:                          38 cm
Höjd:                        130 cm 

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

330 - - - - -
35 - - - - -
375 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53847 
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 54751
(Se urval nedan)

sto
la

r.
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-karmstol-2/


28 29

- 1195 1330 1435 1530 1645
- 1195 1330 1435 1530 1645
795 - - - - -
795 - - - - -

Bredd:                                 54 cm 
Djup:                                    51 cm 
Sitthöjd:                               45 cm 
Sittdjup:                               38 cm 
Totalhöjd:                           83 cm

Volym 2 stolar:               0,065 m3 
Vikt 2 stolar:                          11 kg

Tygåtgång 3 sitsar:          0,5 lpm
Läderåtgång sits:              0,4 m²

Tygåtgång hel 3 stolar:   1,7 lpm
Läderåtgång helklädd:    1,5 m²

Lami är en slittålig och stapelbar stol med underrede i krom alternativt silverlack. Lami 
levereras helklädd och det finns möjlighet till stapelskydd och kopplingsbeslag. På Lami 
i svart konstläder sys en cremefärgad kontrastsöm.

Hel klädsel/krom                                 52990K
Hel klädsel/silverlack                          52990S
Svart konstläder/krom                        52392K
Svart konstläder/silverlack                 52392S

Hel klädsel PrisArt.nr

lami.

Tillval Pris

Design: inoff

Design: inoff

lami. 2.0

Lami 2.0 är en prisvärd, slittålig och stapelbar stol i högtryckslaminat och med 
underrede i krom alt. silverlack. Stativet är helsvetsat och Lami 2.0 levereras monterad 
inklusive stapelskydd. Lami 2.0 lagerhålls i svart, grått och vitt sittskal men det finns även 
möjlighet till flertalet andra färger, nedan ser ni endast ett urval.

795 - - - - -
35 - - - - -
35 - - - - -

Kopplingsbeslag (rek 2 st/stolspar)               53542                    
Filttassar, per stol (bipackas)                         54200                              
Fothuvar, per stol (bipackas)                        53858                            

1245 - - - - -
1245 - - - - -
1245 - - - - -
1245 - - - - -
1245 - - - - -
1245 - - - - -
1345 - - - - -
1345 - - - - -

Art.nr
Svart högtryckslaminat (421)/krom              52336-1                  
Vit högtryckslaminat (410)/krom                 54765-1 
Grå högtryckslaminat (472)/krom               52733-1  
Svart högtryckslaminat (421)/silverlack      52737-1                 
Vit högtryckslaminat (410)/silverlack          54766-1                      
Grå högtryckslaminat (472)/silverlack        52738-1                 
Övriga färger högtryckslaminat/krom        54767-1           
Övriga färger högtryckslaminat/silverlack 54768-1   

1

Pris

Tillval Pris

Bredd:                                 47 cm 
Djup:                                   52 cm 
Sitthöjd:                               46 cm 
Sittdjup:                               38 cm 
Totalhöjd:                           85 cm

Volym 4 stolar:                 0,35 m3 
Vikt 4 stolar:                         22 kg

T
TESTAD L

LAGERV
A

RA

10M
MONTERA

D

Läs mer om Lami på inoff.se/lami

Läs mer om Lami 2.0 på inoff.se/lami2.0

Materialutförande

avtagbart

T
TESTAD L

LAGERV
A

RA

10

Valfri

1804469 435450842813472421 410

L
LAGERV

A
RA

85 - - - - -
55 - - - - -
35 - - - - -
35 - - - - -
175 - - - - -

Stapelskydd (bipackas) / per stol       50656
Kopplingsbeslag (rek 2 st/stolspar)       53542
Filttassar, per stol (bipackas)               54200
Fothuvar, per stol (bipackas)              53858
Helsvetsat stativ                                 54568

st
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r.
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/lami-stol/
https://www.inoff.se/produkter/lami-stol-2-0/


29

miss.

Miss är en komfortabel och stilig trästol i betsad bok eller klarlackad eller betsad ask. 
Miss är stapelbar och levereras med stapelskydd. 

Bredd: 48 cm 
Djup: 49,5 cm 
Sitthöjd: 45,5 cm 
Sittdjup: 39,5 cm 
Totalhöjd: 80,5 cm

Volym 2 stolar: 0,29 m3 
Vikt 2 stolar: 12 kg 

Tygåtgång 2 sitsar: 0,60 lpm
Läderåtgång: 0,4 m²

Materialutförande Art.nr
1970 - - - - -
2075 - - - - -
2355 - - - - -
2460 - - - - -

Pris
Bok svartbets 52752
Ask klarlack 52753
Bok kundbets 52754
Ask kundbets 52755

Klädd sits Pris

miss.

Miss är en komfortabel och stilig trästol med karm i klarlackad, svart- eller kundbetsad ask. 
Miss är stapelbar och levereras med stapelskydd. 

Bredd: 50 cm 
Djup: 49,5 cm 
Sitthöjd: 45,5 cm 
Sittdjup: 39,5 cm 
Totalhöjd: 80,5 cm

Volym 2 stol: 0,35 m3 
Vikt 2 stol: 14 kg 

Tygåtgång 2 sitsar: 0,60 lpm
Läderåtgång: 0,4 m²

Materialutförande Art.nr
3140 - - - - -
3140 - - - - -
3460 - - - - -

Pris
Ask klarlack 53863
Ask svartbets 54119
Ask kundbets 53865

Klädd sits Pris

Design: inoff

Design: inoff

Tillval Pris

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

M
MONTERA

D

4

3

Läs mer om Miss på inoff.se/miss

Läs mer om Miss på inoff.se/miss

klarlacksvartbets

- 2165 2235 2295 2340 2405
- 2235 2305 2365 2415 2480
- 2460 2530 2590 2640 2700
- 2545 2615 2670 2720 2785

35 - - - - -

- 3230 3300 3360 3410 3470
- 3230 3300 3360 3410 3470
- 3525 3595 3655 3705 3765

35 - - - - -

Bok svartbets/klädd sits 52748
Ask klarlack/klädd sits 52749
Bok kundbets/klädd sits 52750
Ask kundbets/klädd sits 52751

Filttassar, per stol (monterade) 53857

Ask klarlack/klädd sits 53867
Ask svartbets/klädd sits 54786
Ask kundbets/klädd sits 53869

Filttassar, per stol (monterade) 53857

sto
la

r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

T
TESTAD

klarlacksvartbets

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/miss-stol/
https://www.inoff.se/produkter/miss-karmstol/
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Use är en stapelbar massiv trästol med bra sittkomfort. Use erbjuds i klarlackad ek, eller klarlackad eller 
svartbetsad björk men kan också betsas i valfri kulör på björken. Use har en skålad ryggbricka som även är 
avrundad på ovansidan framtill för att skonsamt möta ryggen på den som sitter i stolen. Vid klädd sits eller 
rygg kan dessa lätt bytas ut vid behov. Tjockare stoppning kan väljas om man önskar ännu högre sittkomfort. 
Vid armstöd är de framåtpekande så att stolen hänger stabilt på bordet samtidigt som de ljuddämpande 
bordsskydden under armstöden skonar bordsskivan. Use kan förses med akustik-/soundfeltplatta under sitsen 
som bidrar till ljudabsorption och den förseglas med hörnskydd så att den inte kan pillas loss. Vidare finns också 
kopplingsbeslag som tillval.

Bredd:                                 46 cm 
Djup:                                   47 cm 
Sitthöjd:                           45,5 cm 
Sittdjup:                              40 cm 
Totalhöjd:                           81 cm

Volym 2 stolar:                  0,3 m3 
Vikt 2 stolar:                           9 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,55 lpm
Läderåtgång:                   0,4 m²

Tygåtgång 3 ryggar:      0,2 lpm
Läderåtgång:                   0,4 m²

Materialutförande Art.nr
Björk klarlack 53873
Björk svartbets 53920
Björk kundbets 53974
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)
Ek klarlack 54801 

1555 - - - - -
1555 - - - - -
1765 - - - - -
     
     
2110 - - - - -

Pris

use.

M
MONTERA

D

Design: Daniel Enoksson

Klädd sits Pris

Tillval PrisT
TESTAD L

LAGERV
A

RA

8

klarlack svartbets

Bredd:                                51 cm 
Djup:                                   47 cm 
Sitthöjd:                           45,5 cm 
Sittdjup:                              40 cm 
Totalhöjd:                          81 cm

Volym 2 stolar:                0,32 m3 
Vikt 2 stolar:                         11 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,55 lpm
Läderåtgång:                   0,4 m²

Tygåtgång 3 ryggar:      0,2 lpm
Läderåtgång:                   0,4 m²

Materialutförande Art.nr
Björk klarlack 53880
Björk svartbets 53922
Björk kundbets 53981
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 
Ek klarlack  54803

1765 - - - - -
1765 - - - - -
2170 - - - - -
     
     
2320 - - - - -

Pris

use.

Design: Daniel Enoksson

Klädd sits Pris

Tillval PrisM
MONTERA

D T
TESTAD L

LAGERV
A

RA

8

Läs mer om Use på inoff.se/use

Läs mer om Use på inoff.se/use

Use är en stapelbar massiv trästol med bra sittkomfort. Use erbjuds i klarlackad ek, eller klarlackad eller 
svartbetsad björk men kan också betsas i valfri kulör på björken. Use har en skålad ryggbricka som även är 
avrundad på ovansidan framtill för att skonsamt möta ryggen på den som sitter i stolen. Vid klädd sits eller 
rygg kan dessa lätt bytas ut vid behov. Tjockare stoppning kan väljas om man önskar ännu högre sittkomfort. 
Vid armstöd är de framåtpekande så att stolen hänger stabilt på bordet samtidigt som de ljuddämpande 
bordsskydden under armstöden skonar bordsskivan. Use kan förses med akustik-/soundfeltplatta under sitsen 
som bidrar till ljudabsorption och den förseglas med hörnskydd så att den inte kan pillas loss. Vidare finns också 
kopplingsbeslag som tillval.

klarlack svartbets

- 2075 2140 2195 2240 2295
- 2075 2140 2195 2240 2295
- 2270 2340 2390 2435 2495
     
     
- 2630 2695 2750 2795 2855

- 565 580 595 605 620
345 - - - - -
295 - - - - -
35 - - - - -

- 2285 2350 2400 2445 2505
- 2285 2350 2400 2445 2505
- 2680 2745 2795 2840 2900
     
     
- 2840 2905 2960 3005 3060

- 565 580 595 605 620
345 - - - - -
295 - - - - -
35 - - - - -

Björk klarlack/klädd sits 53875
Björk svartbets/klädd sits 53921
Björk kundbets/klädd sits 53876
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 
Ek klarlack/klädd sits 54802

Ryggdyna, fast 54536
Akustikplatta (bipackas) 53963
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53953
Filttassar, per stol (bipackas) 53857

Björk klarlack/klädd sits 53882
Björk svartbets/klädd sits 53923
Björk kundbets/klädd sits 53883
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 
Ek klarlack/klädd sits  53804

Ryggdyna, fast 54536
Akustikplatta (bipackas) 53963
Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53953
Filttassar, per stol (bipackas) 53857

st
o

la
r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/use-karmstol/
https://www.inoff.se/produkter/use-stol/
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Solo är en nätt och inbjudande serie sittmöbler med fokus på komfort och funktion. 
Solo är stoppad med polyeter och stativet kan erhållas i krom eller lack som 
standard. Dynan är avtagbar för att underlätta städning. 

Bredd:  63 cm 
Djup: 62 cm 
Sitthöjd: 45,5 cm 
Sittdjup: 44 cm 
Totalhöjd:  79 cm

Volym 1 stol: 0,45 m3 
Vikt 1 stol: 10 kg

Tygåtgång: 1,65 lpm
Läderåtgång: 2,3 m²

Delad klädsel
Sittdyna:  0,5 lpm / 0,7 m²
Stomme: 1,65 lpm / 2,3 m²

Avtagbar klädsel på sits

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom 53870
Helklädd/lack 53465
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 4765 5155 5475 5750 6090
- 4810 5200 5520 5795 6140

Pris

solo. karmstol

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

Läs mer om Solo på inoff.se/solo

35 - - - - -
495 - - - - -

495 - - - - -

Solo är en nätt och inbjudande serie sittmöbler med fokus på komfort och funktion. 
Solo är stoppad med polyeter och stativet kan erhållas i krom eller lack som standard. 
Dynan är avtagbar för att underlätta städning. Solo karmstol finns även med stativ försedda 
med hjul.

Bredd:  63 cm 
Djup: 62 cm 
Sitthöjd: 45,5 cm 
Sittdjup: 44 cm 
Totalhöjd:  79 cm

Volym 1 stol: 0,45 m3 
Vikt 1 stol: 10 kg

Tygåtgång: 1,65 lpm
Läderåtgång: 2,3 m²

Delad klädsel
Sittdyna:  0,5 lpm / 0,7 m²
Stomme: 1,65 lpm / 2,3 m²

Avtagbar klädsel på sits 

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom 54888
Helklädd/lack 54889
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 5595 5985 6305 6580 6925
- 5450 5840 6160 6435 6780

Pris

solo. karmstol

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

M
MONTERA

D

Läs mer om Solo på inoff.se/solo

Filttassar, per stol (monterade) 54203
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Lack, stativ - Valfri färg (RAL)  53849
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

sto
la

r.

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

new

+5% - - - - -

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/solo-karmstol-2/
https://www.inoff.se/produkter/solo-karmstol-hjul/
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ba
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cab. knuff. use.

Knuff är en lägre barstol i två höjder med sittskal i formpressat trä på ett 
underrede i kromade eller lackade medar som standard. Sittskalet kan 
erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller helklädd.

Bredd:                                   52 cm 
Djup:                                     47 cm 
Sitthöjd:                                 63 cm 
Sittdjup:                                 36 cm 
Totalhöjd:                              87 cm

Volym 1 barstol:                0,27 m3 
Vikt 1 barstol:                           8 kg

Tygåtgång 2 sitsar:            0,5 lpm
Läderåtgång sits:                0.4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,55 lpm
Läderåtgång helklädd:      1,1 m²

Materialutförande Art.nr

2625 - - - - -
2625 - - - - -
2885 - - - - -
     
2765 - - - - -
2765 - - - - -
3045 - - - - -

Pris

knuff. låg

Svartbetsad bok/krom 53237
Vitbetsad bok/krom 53238
Kundbets bok/krom 53461

Svartbetsad bok/lack 53908 
Vitbetsad bok/lack 53909
Kundbets bok/lack 53910
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Svartbetsad bok/krom 53239
Vitbetsad bok/krom 53240
Kundbets bok/krom 53462

Svartbetsad bok/lack 53911 
Vitbetsad bok/lack 53912
Kundbets bok/lack 53913
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 52397

Helklädd/lack 53914
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2850 2910 2960 3000 3050
- 2850 2910 2960 3000 3050
- 3080 3140 3185 3230 3280
     
- 2995 3055 3105 3145 3195
- 2995 3055 3105 3145 3195
- 3295 3355 3405 3445 3500

- 2750 2905 3030 3140 3275
     
- 2910 3065 3190 3300 3435

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

35 - - - - -
390 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 54292 
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 59021
(Se urval nedan)

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-barstol/
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Bredd:                                   52 cm 
Djup:                                      47 cm 
Sitthöjd:                                 83 cm 
Sittdjup:                                 37 cm 
Totalhöjd:                            105 cm

Volym 1 barstol:                0,32 m3 
Vikt 1 barstol:                           9 kg

Tygåtgång 2 sitsar:            0,5 lpm
Läderåtgång sits:                0.4 m²

Tygåtgång helklädd:      0,55 lpm
Läderåtgång helklädd:      1,1 m²

Materialutförande Art.nr

2670 - - - - -
2670 - - - - -
2940 - - - - -
     
2810 - - - - -
2810 - - - - -
3085 - - - - -

Pris

knuff. hög

Bok svartbets/krom 53241
Bok vitbets/krom 53242
Bok kundbets/krom 53463
 
Bok svartbets/lack 53955 
Bok vitbets/lack 53956
Bok kundbets/lack 53957
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Bok svartbets/krom 53243
Bok vitbets/krom 53244
Bok kundbets/krom 53464

Bok svartbets/lack 53958 
Bok vitbets/lack 53859
Bok kundbets/lack 53960
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Klädd sits Pris

Helklädd/krom 51767

Helklädd/lack 53861
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Hel klädsel Pris

- 2915 2975 3025 3065 3115
- 2915 2975 3025 3065 3115
- 3190 3245 3295 3335 3390
     
- 3035 3095 3145 3185 3240
- 3035 3095 3145 3185 3240
- 3345 3405 3450 3495 3545

- 2835 2990 3115 3225 3360
     
- 2985 3140 3265 3375 3510

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

Knuff är en lägre barstol i två höjder med sittskal i formpressat trä på ett 
underrede i kromade eller lackade medar som standard. Sittskalet kan 
erhållas i svart-, vit- eller kundbetsad bok, med klädd sits eller helklädd.

Läs mer om Knuff på inoff.se/knuff

+ 127 
andra 
kulörer

1804469 435450842

vitbetssvartbets

35 - - - - -
390 - - - - -

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 54292 
Filttassar, per stol (monterade) 54200
Laminat (Villkor minimiantal 30 st) 59021
(Se urval nedan)

b
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DESINFEKTI O
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ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/knuff-barstol-2/
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Bredd: 45 cm 
Djup: 38 cm 
Sitthöjd: 80 cm 
Sittdjup: 36 cm 
Totalhöjd: 82 cm

Volym 2 pallar: 0,15 m3 
Vikt 2 pallar: 14 kg

Tygåtgång 3 sitsar: 0,5 lpm
Läderåtgång sits: 0,4 m²

Materialutförande Art.nr

Bok svartbets/krom 54310
Bok vitbets/krom 54311
Bok kundbets/krom 54312

Bok svartbets/lack 54265
Bok vitbets/lack 54266
Bok kundbets/lack 54267
(Lack ovan: vit, svart, silver)

2770 - - - - -
2770 - - - - -
2970 - - - - -
     
2675 - - - - -
2675 - - - - -
2870 - - - - -

Pris

cab. hög

M
MONTERA

D

Design: Lars Hofsjö

Klädd sits Pris

Tillval Pris

T
TESTAD

Cab är en flexibel och uttrycksfull barpall med ett formspråk som kombinerar det 
mjuka och runda med rakhet och kantighet. Pallen finns i två höjder och genom de 
stora möjligheterna till olika utföranden, färger och trä eller tyg på sitsen är Cab en 
barpall med stor flexibilitet. 

Läs mer om Cab på inoff.se/cab

Cab är en flexibel och uttrycksfull barpall med ett formspråk som kombinerar det 
mjuka och runda med rakhet och kantighet. Pallen finns i två höjder och genom de 
stora möjligheterna till olika utföranden, färger och trä eller tyg på sitsen är Cab en 
barpall med stor flexibilitet. 

Bredd: 45 cm 
Djup: 38 cm 
Sitthöjd: 65 cm 
Sittdjup: 36 cm 
Totalhöjd: 65 cm

Volym 2 pallar: 0,12 m3 
Vikt 2 pallar: 10 kg

Tygåtgång 3 sitsar: 0,5 lpm
Läderåtgång sits: 0,4 m²

Materialutförande Art.nr

Bok svartbets/krom 54307 
Bok vitbets/krom 54308
Bok kundbets/krom 54309

Bok svartbets/lack 54262 
Bok vitbets/lack 54263
Bok kundbets/lack 54264
(Lack ovan: vit, svart, silver)

2725 - - - - -
2725 - - - - -
2915 - - - - -
     
2625 - - - - -
2625 - - - - -
2820 - - - - -

Pris

cab. låg

M
MONTERA

D

Design: Lars Hofsjö

                           Klädd sits

 Tillval

Pris

Pris

T
TESTAD

Läs mer om Cab på inoff.se/cab

- 2965 3005 3035 3065 3100
- 2965 3005 3035 3065 3100
- 3155 3195 3230 3255 3290
     
- 2865 2905 2935 2965 3000
- 2865 2905 2935 2965 3000
- 3060 3095 3130 3155 3190

35 - - - - -

- 3010 3050 3080 3110 3145
- 3010 3050 3080 3110 3145
- 3210 3250 3280 3310 3340
     
- 2910 2950 2985 3010 3045
- 2910 2950 2985 3010 3045
- 3110 3150 3180 3210 3245

35 - - - - -

Bok svartbets/krom 54304
Bok vitbets/krom 54305
Bok kundbets/krom 54306

Bok svartbets/lack 54259
Bok vitbets/lack 54260
Bok kundbets/lack 54261 
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 54292
Filttassar, per stol (bipackas) 54270

Bok svartbets/krom 54313 
Bok vitbets/krom 54314
Bok kundbets/krom 54315

Bok svartbets/lack 54268 
Bok vitbets/lack 54269
Bok kundbets/lack 54784
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Lack, stativ - Valfri färg (RAL)  54292
Filttassar, per stol (bipackas) 54270
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

https://www.inoff.se/produkter/cab-barstol/
https://www.inoff.se/produkter/cab-barstol-2/
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Use är en barstol i trä som finns i två höjder och levereras med fotskydd på staget. 
Stolen erbjuds i klarlackad alternativt svart- eller kundbetsad björk. Use görs med 
träsits eller med klädd sits som stoppas med polyeter. Akustikplatta, kopplingsbeslag 
och möjligheten till klädd rygg är tillval som förstärker flexibiliteten hos Use. 

Bredd:                              38 cm 
Djup:                              49,5 cm 
Sitthöjd:                         63,5 cm 
Sittdjup:                            34 cm 
Totalhöjd:                         87 cm

Volym 1 barstol:            0,24 m3 
Vikt 1 barstol:                      6 kg

Tygåtgång 2 sitsar:      0,55 lpm
Läderåtgång sits:            0,4 m²

Tygåtgång 3 ryggar:     0,2 lpm
Läderåtgång:                   0,4 m²

Materialutförande Art.nr
Björk klarlack 54524
Björk svartbets 54525

Björk kundbets 54526
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

1730 - - - - -
1730 - - - - -
     
2270 - - - - -

Pris

use. låg

Design: Daniel Enoksson

Klädd sits Pris

Tillval Pris

Bredd:                              38 cm 
Djup:                              49,5 cm 
Sitthöjd:                         82,5 cm 
Sittdjup:                            34 cm 
Totalhöjd:                       106 cm

Volym 1 barstol:           0,32 m3 
Vikt 1 barstol:                      8 kg

Tygåtgång 2 sitsar:     0,55 lpm
Läderåtgång sits:            0,4 m²

Tygåtgång 3 ryggar:     0,2 lpm
Läderåtgång:                 0,4 m²

Materialutförande Art.nr
Björk klarlack 54530
Björk svartbets 54531

Björk kundbets 54532 
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck) 

1825 - - - - -
1825 - - - - -
     
2375 - - - - -

Pris

use. hög

Design: Daniel Enoksson

Klädd sits Pris

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

M
MONTERA

D T
TESTAD

Läs mer om Use på inoff.se/use

Use är en barstol i trä som finns i två höjder och levereras med fotskydd på staget. 
Stolen erbjuds i klarlackad alternativt svart- eller kundbetsad björk. Use görs med 
träsits eller med klädd sits som stoppas med polyeter. Akustikplatta, kopplingsbeslag 
och möjligheten till klädd rygg är tillval som förstärker flexibiliteten hos Use. 

Läs mer om Use på inoff.se/use

klarlack svartbets

klarlack svartbets

- 2200 2265 2320 2365 2420
- 2200 2265 2320 2365 2420
     
- 2785 2850 2905 2950 3010

- 510 525 540 550 565
345 - - - - -
35 - - - - -

- 510 525 540 550 565
345 - - - - -
35 - - - - -

- 2295 2360 2410 2455 2515
- 2295 2360 2410 2455 2515
     
- 2855 2920 2975 3020 3075

Björk klarlack/klädd sits 54527
Björk svartbets/klädd sits 54528

Björk kundbets/klädd sits 54529
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

Ryggdyna, fast 54601
Akustikplatta (bipackas) 54432
Filttassar, per stol (bipackas) 53857

Björk klarlack/klädd sits 54533
Björk svartbets/klädd sits 54534

Björk kundbets/klädd sits 54535
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard) 
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

Ryggdyna, fast 54601
Akustikplatta (bipackas) 54432
Filttassar, per stol (bipackas) 53857

DESINFEKTI O
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KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Önskar ni armstöd till Use barstol, vänligen kontakta oss. 

Önskar ni armstöd till Use barstol, vänligen kontakta oss. 

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/use-barstol-lag/
https://www.inoff.se/produkter/use-barstol-hog/
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Teknisk information / mått, cm

Adapt bord består av benstativ i massiv björk. Standard för bordsskivorna till Adapt 
är laminat men tack vare de fristående bengavlarna skapas stor flexibilitet att 
kombinera olika storlekar och utförande på bordsskivor tillsammans med benen.

Vid längder om 180 cm eller längre monteras 2 st stödreglar under bordsskivan.

Materialutförande Art.nr
Vit laminat / vitbetsad björk              53006
Svart laminat / svartbetsad björk      54875
Björklaminat / klarlackad björk          54878 

Vit laminat / vitbetsad björk               53005
Svart laminat / svartbetsad björk       54876
Björklaminat / klarlackad björk           54879

Vit laminat / vitbetsad björk               54769
Svart laminat / svartbetsad björk       54877
Björklaminat/ klarlackad björk            54880

4295
4295
4650

4850
4850
5260

5825
5825
6350

Pris

adapt.

Komplett bord 140x80

Komplett bord 180x80
(Stödreglar under skivan)

Komplett bord diam 120

Längd: 140 
Bredd: 80 
Höjd: 74,5

Längd: 180 
Bredd: 80
Höjd: 74,5

Diam 120
Höjd: 74,5

Design: Josefine Alpen

L
LAGERV

A
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L
LAGERV

A
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bo
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nina. gear. framie

L
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A
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Läs mer om Adapt på inoff.se/adapt

Tillval
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 49554881

new

Möjligt att kombinera ovan utförande på bordsskivor och ben.
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https://www.inoff.se/produkter/adapt-bord/
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Teknisk information / mått, cm

Blade är en prisvärd serie bordsstativ i krom eller silverlack som standard. Serien 
rymmer stativ i olika utföranden och höjder och passar för såväl rektangulära som 
runda och kvadratiska skivor. Blade levereras med ställfötter för möjlig anpassning 
till nivåskillnader i golv.

T116H70, matbordshöjd
Rek. skiva 120x70 - 160x80

T176H70, matbordshöjd 
Rek. skiva 180x70 - 220x80

X58H70, matbordshöjd 
Rek. skiva:   Ø 60 - 85 
   □ 60 - 80

X85H70, matbordshöjd 
Rek. skiva:   Ø 90 - 120 
   □ 85 - 110

X58H87, ståbordshöjd
Rek. skiva:   Ø 60 - 80 
   □ 60 - 75

X58H107, ståbordshöjd  
Rek. skiva:   Ø 60 - 75 
   □ 60 - 70

X58H50, soffbordshöjd 
Rek. skiva:   Ø 60 - 90 
   □ 60 - 80

X39H50, soffbordshöjd 
Rek. skiva:   Ø 40 - 70 
   □ 40 - 60

Lack, stativ (för X-stativ) - Valfri färg (RAL)
Lack, stativ (för T-stativ) - Valfri färg (RAL)

Materialutförande Art.nr
Vitlack 52773-VI
Svartlack 52773-SV
Silverlack 52773-SI
Krom 52338-KR

Vitlack 52772-VI
Svartlack 52772-SV 
Silverlack 52772-SI
Krom 52339-KR

Vitlack 52775-VI
Svartlack 52775-SV 
Silverlack 52775-SI
Krom 52337-KR

Vitlack 52774-VI
Svartlack 52774-SV 
Silverlack 52774-SI
Krom 52764-KR

Vitlack 52862-VI
Svartlack 52862-SV
Silverlack 52862-SI
Krom 52861-KR

Vitlack 52776-Vi
Svartlack 52776-SV 
Silverlack 52776-SI
Krom 52766-KR

Vitlack 52777-VI
Svartlack 52777-SV 
Silverlack 52777-SI
Krom 52769-KR

Vitlack 52778-VI
Svartlack 52778-SV 
Silverlack 52778-SI
Krom 52771-KR

 53853
    53853-T

1600
1600
1600
3450

1875
1875
1875
3780

1385
1385
1385
2450

2190
2190
2190
2975

1495
1495
1495
2560

1520
1520
1520
2595

1395
1395
1395
2480

1295
1295
1295
2380

Pris

blade.

Längd: 116 
Bredd: 64 
Höjd: 70

Längd: 176 
Bredd: 64 
Höjd: 70

Längd: 58 
Bredd: 58 
Höjd: 70

Längd: 85 
Bredd: 85 
Höjd: 70

Längd: 58
Bredd: 58
Höjd: 87

Längd: 58 
Bredd: 58 
Höjd: 107

Längd: 58 
Bredd: 58 
Höjd: 50

Längd: 39
Bredd: 39 
Höjd: 50

T
TESTAD L

LAGERV
A

RA

Design: inoff

Tillval

Rekommenderade mått ovan baseras på test av stabilitet med bordsskivor från inoffs sortiment.
För bästa stabilitet rekommenderas att kvadratisk skiva på X-stativ monteras så att fotkrysset riktas mot bordsskivans hörn.
Vid andvändning av bordsskivor med fasade kanter till T116 eller T176 vänligen kontakta oss.

(tillägg på lack ovan)
b

o
rd

. /
 s

o
ff

b
o

rd
(tillägg på lack ovan)

Art.nr Pris

Kan kombineras med olika bordsskivor från vårt sortiment, se sid 50-53.

Läs mer om Blade på inoff.se/blade

620
825
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https://www.inoff.se/produkter/blade-bord/
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Day soffbord ingår i en serie tillsammans med sittmoduler. Soffbordet kan erhållas i två 
storlekar och med lackat utförande på stativet samt tre olika laminat på bordsskiva 
som standard. Möjlighet till andra bordsskivor, laminat eller massiva finns också, se 
sidan 50-53. 

day.

Design: ODDA,design studio
new

-
Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

Komplett bord 62x62

Komplett bord 124x62

Lack stativ, per bord - valfri färg (RAL)

Längd: 62 
Bredd: 62
Höjd: 40

Längd: 124 
Bredd: 62
Höjd: 40

Vit laminat / lack                       58513+58516 
Svart eklaminat / lack                58514+58516
Asklaminat / lack                        58515+58516
(Lack ovan: vit, svart) 
 
Vit laminat / lack                        58517+58520
Svart eklaminat / lack                58518+58520
Asklaminat / lack                        58519+58520
(Lack ovan: vit, svart)

2745
2745
2745

3675
3675
3675

Tillval

 59006 995

Läs mer om Day på inoff.se/day

Teknisk information / mått, cm

Daily är ett fällbord med kromat eller silverlackat benstativ och vit laminatskiva 
som standard. Daily är funktionellt och enkelt att hantera och kan kombineras 
med andra bordsskivor från vårt sortiment, se sidan 50-53. 

Materialutförande Art.nr

Krom 54277 
Silver 54278

Vit laminat/krom 52784 
Vit laminat/silverlack 52785 

Vit laminat/krom 53028
Vit laminat/silverlack 53029

Vit laminat/krom              52782  
Vit laminat/silverlack 52783 
 

2545
2295

3370
3115

3785
3635

4210
4075

Pris

daily.

Enbart stativ
Enbart stativ

Komplett bord 120x70

Komplett bord 140x70

Komplett bord 180x70
(stödreglar under skivan)

Bredd: 70 
Höjd: 70

Längd: 120 
Bredd: 70 
Höjd: 72

Längd: 140 
Bredd: 70
Höjd: 72

Längd: 180
Bredd: 70
Höjd: 72

M
MONTERA

D T
TESTAD

Design: Tom Stepp

(Stativ kan enbart köpas i kombination med skiva. För andra möjiga bordsskivor se sid 50-53.)

Läs mer om Daily på inoff.se/daily

Vid längder om 180 cm eller längre monteras 2 st stödreglar under bordsskivan.
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Tillval

Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 49559022

Materialutförande Art.nr

Bordsvagn, svart stål                 53066 6370

Pris

bordsvagn.

Bordsvagn för fällbord är avsedd för upp till 10 st bord. Klädd med räfflad antiglid-
beläggning. Bordsvagn levereras med fyra hjul varav två är låsbara. 

Höjd:  134 cm
Bredd:  53 cm
Längd:  108 cm

vit svart ek ask

https://www.inoff.se/produkter/day-soffbord/
https://www.inoff.se/produkter/daily-bord/
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Teknisk information / mått, cm

Gear är ett soffbord i två storlekar med utföranden i klarlackad, svart- eller 
vitbetsad ek. Benen är i massiv ek och bordsskivan görs i ekfanérad mdf. 

För utförande i kundbets, vänligen kontakta oss.

Materialutförande Art.nr
Ek klarlack  52795
Ek svartbets 52796 
Ek vitbets 53466

Ek klarlack 52793 
Ek svartbets 52794
Ek vitbets 53467

1930
1930
1930

2650
2650
2650

Pris

gear.

Runt bord 50H44 

Runt bord 70H52

Diameter: 50 
Höjd: 44

Diameter: 70
Höjd: 52

M
MONTERA
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Design: Tom Stepp

Teknisk information / mått, cm

Ester-seriens bord görs med stativ i massiv björk och med skivor i massiv björk eller högtrycksla-
minat. Det finns även möjlighet till specialbets. Ester finns i rektangulärt respektive runt utförande 
samt med en rundad kortsida. Det runda bordet kan erhållas med en eller två iläggsskivor. I de 
flesta storlekar finns även Ester bord som höj - och sänkbart. Med en handdriven vev kan höjden 
för de höj - och sänkbara borden justeras med 15 cm. 

Materialutförande (skiva/stativ) Art.nr

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

Massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk
Högtryckslaminat vit

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

Massiv klarlackad björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat björk / massiv klarlackad björk
Högtryckslaminat vit / massiv vitbetsad björk

4450
4450
4450

5190
5190
5190

5190
5190
5190

6350
6350
6350

1245
1850
1850

9650
9650
9650

10390
10390
10390

10390
10390
10390

Pris

ester.

Rektangulärt bord

Rektangulärt bord

Rektangulärt bord, 
en kortsida rundad

Runt bord, utdragbart 
för iläggsskiva

Iläggsskiva 
(max 2 st/bord)

Rektangulärt bord
(höj - och sänkbart)

Rektangulärt bord
(höj - och sänkbart)

Rektangulärt bord, 
en kortsida rundad
(höj - och sänkbart)

Hel skiva till runt bord diam 120 (tilläggskostnad på diam 120 ovan)

Längd: 140 
Bredd: 85 
Höjd: 75

Längd: 180 
Bredd: 85
Höjd: 75

Längd: 180 
Bredd: 85 
Höjd: 75

Diameter: 120
Höjd: 75

Längd: 120 
Bredd:   50

Längd: 140 
Bredd: 85 
Höjd: 75

Längd: 180 
Bredd: 85
Höjd: 75

Längd: 180 
Bredd: 85 
Höjd: 75

T
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Ester höj-och sänkbart är reglerbart mellan 75 - 90 cm. 

Design: inoff

54582+54591
54583+54591
54584+54593

54585+54594
54586+54594
54587+54596

54588+54591
54589+54591
54590+54593

54616+54514
54597+54514
54598+54615

51570
54599
54600

54582+54737
54583+54737
54584+54740

54585+54742
54586+54742
54587+54745

54588+54737
54589+54737
54590+54740

54015

Läs mer om Ester på inoff.se/ester

Läs mer om Gear på inoff.se/gear

klarlack vitbets

För kundbetsat utförande på stativ och/eller annat laminat och mått på bordsskiva, vänligen kontakta säljare för information 
och offert. För kundbetsat utförande på stativ är minimiantal 15 st.

Tillval Art.nr Pris
1500
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https://www.inoff.se/produkter/ester-bord/
https://www.inoff.se/produkter/gear-soffbord/
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Joe bord är ett soffbord i två storlekar på fyra ben där stativet är i metall som lackas 
eller kromas och möjligheterna till bordsskivor är många, allt från laminat till linoleum.
Joe är stapelbart och passar utmärkt tillsammans med pallen Joe.

Materialutförande Art.nr
Vit laminat / krom                                                  
Svart eklaminat / krom                                       

Vit laminat / lack                              
Svart eklaminat / lack                                           
(Lack ovan: vit, svart, silver)
 
Övriga laminat:
Björk, Ask, Ljusgrå och Svart / krom
Björk, Ask, Ljusgrå och Svart / lack
(Lack ovan: svart, vit, silver)

Linoleum:
Nero, Smokey blue och Charcoal / krom 
Nero, Smokey blue och Charcoal / lack
(Lack ovan: svart, vit, silver) 

Vit laminat / krom                            
Svart eklaminat / krom                    

Vit laminat / lack          
Svart eklaminat / lack  
(Lack ovan: vit, svart, silver)  
     
Övriga laminat:
Björk, Ask, Ljusgrå och Svart / krom
Björk, Ask, Ljusgrå och Svart / lack
(Lack ovan: svart, vit, silver)

Linoleum:
Nero, Smokey blue och Charcoal / krom 
Nero, Smokey blue och Charcoal / lack
(Lack ovan: svart, vit, silver)

joe.

Runt bord (bordsskiva 50 cm i diam)
Total diameter: 57
Höjd: 47

 

Runt bord (bordsskiva 70 cm i diam)
Total diameter: 77
Höjd: 53

Design: Anton Björsing

2115
2115

2115
2115

3175
3175

3380
3380

2635
2635

2635
2635

3590
3590

3765
3765

Teknisk information / mått, cm Pris

Flex är ett flexibelt bord anpassat för våra modulära soffserier Play, 
Support och Flipper. Bordets stativ är i metall, som kan lackas eller 
kromas, monteras fast enkelt i mitten av soffans trästomme. 
Bordsskivorna finns i olika utföranden, och det kan också väljas 
annat utförande på skiva från vårt sortiment. Passar till Flipper, Play 
och Support. 

Materialutförande Art.nr
Svart eklaminat / krom                 
Vit laminat / krom                         

Svart eklaminat / lack                  
Vit laminat / lack                          
(Lack ovan: svart, vit, silver)    
 
Övriga laminat:
Björk, Ask, Ljusgrå och Svart / krom    
Björk, Ask, Ljusgrå och Svart / lack
(Lack ovan: svart, vit, silver)  

Linoleum:
Nero, Smokey blue och Charcoal / krom    
Nero, Smokey blue och Charcoal / lack
(Lack ovan: svart, vit, silver)

Lack, stativ - Valfri färg (RAL)

Pris

flex.

Runt bord: 
Höjd från sits Play:
Höjd från sits Flipper:
Höjd från sits Support:
(Från sits till undersida av bordsskiva) 

40 cm i diam
23 cm
21 cm
25 cm

Design: inoff

2785
2785

2785
2785

3385
3385

3695
3695

510

Teknisk information / mått, cm
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53205+54544
53206+54544

53205+54545
53206+54545

skiva+54544
skiva+54545

skiva+54544
skiva+54545

53209+54546
53210+54546

53209+54547
53210+54547

skiva+54546
skiva+54547

skiva+54546
skiva+54547

                 54603

54434+54539
54537+54539

54434+54538
54537+54538

skiva+54539
skiva+54538

skiva+54539
skiva+54538

          54602

10

Lack, stativ - Valfri färg (RAL). Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr per bord.

Läs mer om Flex på inoff.se/flex

Läs mer om Joe på inoff.se/joe
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https://www.inoff.se/produkter/flex_bord/
https://www.inoff.se/produkter/joe-soffbord/
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Teknisk information / mått, cm

Nina är ett soffbord där stativ i krom, svartlack eller vitlack kan kombineras med bords-
skivor i vit laminat, asklaminat eller svart eklaminat. Nina kan dessutom erhållas i fyra 
olika storlekar på skivor. Det minsta bordet är 5 cm lägre än övriga storlekar och med 
detta kan Nina användas såväl enskilt som i form av satsbord. Bordet levereras med 
gummitassar.

Materialutförande Art.nr

Vit laminat / krom                             53205+53203
Svart eklaminat / krom                    53206+53203
Asklaminat/ krom                    54549+53203

Vit laminat / svartlack          53205+53204
Svart eklaminat / svartlack  53206+53204
Asklaminat/ Svartlack                    54549+53204

Vit laminat / vitlack              53205+53526
Svart eklaminat / vitlack      53206+53526
Asklaminat/ vitlack                     54549+53526

Vit laminat / krom                             53209+53207
Svart eklaminat / krom                    53210+53207
Asklaminat / krom                            54556+53207

Vit laminat / svartlack          53209+53208
Svart eklaminat / svartlack  53210+53208
Asklaminat / svartlack                     54556+53208

Vit laminat / vitlack              53209+53528
Svart eklaminat / vitlack      53210+53528
Asklaminat / vitlack                          54556+53528

Vit laminat / krom                            53755+53753
Svart eklaminat / krom                    53756+53753
Asklaminat / krom                            54805+53753

Vit laminat / svartlack          53755+53752
Svart eklaminat / svartlack  53756+53752
Asklaminat / svartlack                     54805+53752

Vit laminat / vitlack              53755+53754             
Svart eklaminat / vitlack      53756+53754
Asklaminat / vitlack                         54805+53754

Vit laminat / krom                            53759+53757
Svart eklaminat / krom                    53739+53757
Asklaminat / krom                            54806+53757

Vit laminat / svartlack          53759+53740
Svart eklaminat / svartlack  53739+53740
Asklaminat / svartlack                     54806+53740

Vit laminat / vitlack              53759+53758             
Svart eklaminat / vitlack                 53739+53758
Asklaminat / vitlack                          54806+53758

1345
1345
1345

1345
1345
1345

1345
1345
1345

1660
1660
1660

1660
1660
1660

1660
1660
1660

2195
2195
2195

2195
2195
2195

2195
2195
2195

1865
1865
1865

1865
1865
1865

1865
1865
1865

Pris

nina.

Runt bord 

 

Runt bord 

Rektangulärt bord

Nonshape bord

Diameter: 50
Höjd: 46

Diameter: 70
Höjd: 51

Längd:  110
Bredd: 60
Höjd: 51

Längd:  87
Bredd: 67
Höjd: 51
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Design: inoff

Läs mer om Nina på inoff.se/nina

Nonshape
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Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

yack.

Komplett bord 70x70

Komplett bord 120x70 

Komplett bord 180x70

Lack, per bord - valfri färg (RAL) 
(Minimiantal 10 st bord)

Längd: 70 
Bredd: 70 
Höjd: 73

Längd: 120 
Bredd: 70
Höjd: 73

Längd: 180 
Bredd: 70 
Höjd: 73

Laminat, plywood/krom 52781 
Laminat, plywood/lack 53062
(Lack ovan: vit, svart, silver) 

Laminat, plywood/krom 52780 
Laminat, plywood/lack 53063
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Laminat, plywood/krom 52779
Laminat, plywood/lack 53064
(Lack ovan: vit, svart, silver)

4065
4065

4160
4160

5490
5490

Yack är ett bord med bordsskiva i vit laminat som standard belagt på plywood med klarlackade kanter. 
Urfrästa försänkningar på undersida av bordsskiva för infästning av benen som är i krom eller lack som stan-
dard. Genom att ben placeras längst ut i hörnen skapas gott om utrymme för sittning vid bord Yack. 

Stativ levereras med ställfötter för möjlig anpassning till nivåskillnader i golv.
För annat utförande eller mått på Yack bord vänligen kontakta oss. 

Tillval

L
LAGERV

A
RA

Design: Tom Stepp

Läs mer om Yack på inoff.se/yack
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Teknisk information / mått, cm

Saga-seriens soffbord finns i två storlekar som standard. Stommen är i 
klarlackad björk och bordsskivan är i björklaminat. Saga soffbord passar 
utmärkt till Saga soffa, fåtölj eller gungstol.

saga.

Kvadratiskt bord
inkl bordsskiva

Rektangulärt bord
inkl bordsskiva

Längd: 65
Bredd: 65
Höjd: 58,5

Längd: 100
Bredd: 65
Höjd: 58,5

T
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A
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GARAN
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Design: Tom Stepp

Björklaminat / 53253
massiv björk 

Björklaminat / 53254
massiv björk 

3420

4290

PrisMaterialutförande Art.nr

Teknisk information / mått, cm

Saga bord har bengavlar i massiv klarlackad björk och bordsskiva i 
björklaminat. Bord finns med rektangulära skivor eller med rundad 
kortsida. Saga kan kombineras med andra bordsskivor ur vårt sortiment 
och levereras med ställfötter. 

Materialutförande Art.nr

Massiv björk/ 53116
stål

Björklaminat/stål/ 53023 
massiv björk 

Björklaminat/stål/ 53022
massiv björk 

Björklaminat/stål/ 53021
massiv björk

2580

5055

5365

5985

Pris

Saga stativ
(Rek. skiva: 140-210cm x 70-90 cm)

Rektangulärt bord 

Rektangulärt bord 

Rektangulärt bord, 
en kortsida rundad

Längd: 135
Bredd:  65
Höjd:  72,5

Längd: 140 
Bredd: 90
Höjd: 75

Längd: 180 
Bredd: 90 
Höjd: 75

Längd: 210 
Bredd: 90 
Höjd: 75
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Design: Tom Stepp

saga.

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

För specialmått kontakta säljare.
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https://www.inoff.se/produkter/yack-bord/
https://www.inoff.se/produkter/saga-soffbord/
https://www.inoff.se/produkter/saga-bord/
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framie. barbord

Design: Tom Stepp Framie är en bordsserie med stor valfrihet. Bordsskivorna och stativen finns i olika storlekar och utföran-
den. Framie är byggbart och kommer med vit högtryckslaminat, fasad kant och lackat stativ i vit, svart 
eller silver  samt krom som standard. Med möjligheten att lackera i önskad färg skapas ytterligare möj-
ligheter för Framie bordsserie. Barbordets totalhöjd är 87 cm och minsta bredd på bordsskiva är 90 cm.

4165
2195

3900
2065

435
515
565

375
490
505

615
785
795

515

+5%

Bengavel 80, 2-pack 
Bengavel 80 (påbyggnad), 1-pack

Bengavel 80, 2-pack 
Bengavel 80 (påbyggnad), 1-pack

Golvstag 100,5 (1 st)
Golvstag 165 (1 st)
Golvstag 195 (1 st)

Golvstag 100,5 (1 st)
Golvstag 165 (1 st)
Golvstag 195 (1 st)

Mellanstag 100,5 (1 par)
Mellanstag 165 (1 par) 
Mellanstag 195 (1 par)

Tillval: Lack, per bengavel - Valfri färg (RAL) 

Vid köp av endast stativ, tillägg

Krom 
Krom 

Lack
Lack
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Kulör matchande bengavel
Kulör matchande bengavel
Kulör matchande bengavel

Kulör matchande bengavel
Kulör matchande bengavel
Kulör matchande bengavel

Silver
Silver
Silver

54753
54754

54755
54756

54757-KR
54760-KR
54761-KR

54757
54760
54761

51703
53941
53942

53850L
LAGERV

A
RAT
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Art.nr PrisTeknisk information / mått, cm Materialutförande

Bordsskiva, fristående bord 200x100

Bordsskiva, fristående bord 240x100

Bordsskiva, kopplingsskiva (ytter) 180x100

Bordsskiva, kopplingsskiva (ytter) 230x100

Bordsskiva, kopplingsskiva (mitt) 180x100
(Mellanskiva, båda kortsidor är utan fasning)

Specialmått (Bredd x Längd)
Vid en förfrågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått vänligen kontakta oss för offert.

Urtag för powerbox, per urtag
Urval av powerboxar, se sida 82.

Vit laminat, vit abs-kantlist  53933

Vit laminat, vit abs-kantlist  53934

Vit laminat, vit abs-kantlist  53935

Vit laminat, vit abs-kantlist  53936

Vit laminat, vit abs-kantlist  54279
  

Vit laminat, vit abs-kantlist

  
  53962

3300

3760

3300

3760

3300

2495

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

Tillval PrisArt.nr

405

Läs mer om Framie på inoff.se/framie

https://www.inoff.se/produkter/framie-bord-2/
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Framie är en bordsserie med stor valfrihet. Bordsskivorna och stativen finns i olika storlekar 
och utföranden. Framie är byggbart och kommer med vit högtryckslaminat, fasad kant och 
lackat stativ i vit, svart eller silver  samt krom som standard. Med möjligheten att lackera i 
önskad färg skapas ytterligare möjligheter för Framie bordsserie. Bordets totalhöjd är 72 cm.

Dining (bredd 80 cm)
(Totalhöjd 72 cm)

Meeting (bredd 100 cm)
(Totalhöjd 72 cm)

Komplett 240x100

Komplett 240x100

Komplett 360x100

Komplett 360x100

Komplett 460x100

Komplett 460x100

Komplett 540x100

Komplett 540x100

 

Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54574

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack      58529
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54575

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack     58530
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54576

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack     58531
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54577

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack     58532
(Lack ovan: vit, svart, silver)

framie.

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

L
LAGERV

A
RA

Design: Tom Stepp

Komplett 120x80

Komplett 120x80

Komplett 190x80

Komplett 190x80

mellanstag
195 cm

mellanstag
145 cm

mellanstag
195 cm

mellanstag
145 cm

mellanstag
195 cm

mellanstag 145 cm

överhäng
30,5 cm

överhäng
30,5 cm

överhäng
19,5 cm

överhäng
24,5 cm

överhäng
30,5 cm

överhäng
30,5 cm

överhäng
19,5 cm

överhäng
24,5 cm

benstativ
2x80 cm

benstativ
2x80 cm

benstativ
3x80 cm

benstativ
3x80 cm

överhäng
46,5 cm

mellanstag
145 cm

mellanstag
145 cm

mellanstag
145 cm

benstativ
4x80 cm

mellanstag 165 cm

mellanstag 100,5 cm

överhäng
9,5 cm

överhäng
7 cm

överhäng
9,5 cm

överhäng
7 cm

benstativ
2x70 cm

benstativ
2x70 cm

överhäng
46,5 cm

T
TESTAD

6430

6280

7430

7280

7775

7505

8270

8000

13505

13100

14800

14395

19540

19000

överhäng
30,5 cm

Läs mer om Framie på inoff.se/framie
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Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54571

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack     58526
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54572

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack     58527
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / vit abs-kantlist / lack     58528
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / vit abs-kantlist / krom    54573Komplett 200x100

Komplett 200x100

https://www.inoff.se/produkter/framie-bord-2/
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Bordsskiva, fristående bord 120x80

Bordsskiva, fristående bord 190x80 

Bordsskiva, fristående bord 200x100

Bordsskiva, fristående bord 240x100

Bordsskiva, kopplingsskiva (ytter) 180x100

Bordsskiva, kopplingsskiva (ytter) 230x100

Bordsskiva, kopplingsskiva (mitt) 180x100
(Mellanskiva, båda kortsidor är utan fasning)

Specialmått (Bredd x Längd)
Vid en förfrågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått vänligen kontakta oss för offert.

Urtag för powerbox, per urtag
Urval av powerboxar, se sida 82.

Vit laminat, vit abs-kantlist  53931

Vit laminat, vit abs-kantlist  53932

Vit laminat, vit abs-kantlist  53933

Vit laminat, vit abs-kantlist  53934

Vit laminat, vit abs-kantlist  53935

Vit laminat, vit abs-kantlist  53936

Vit laminat, vit abs-kantlist  54279
  

Vit laminat, vit abs-kantlist

  
  53962

2285

3115

3300

3760

3300

3760

3300

2495

framie.

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

Tillval Pris

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr

Art.nr

Pris

Design: Tom Stepp

Bengavel 70, 2-pack
Bengavel 70 (påbyggnad), 1-pack

Bengavel 70, 2-pack
Bengavel 70 (påbyggnad), 1-pack

Bengavel 80, 2-pack 
Bengavel 80 (påbyggnad), 1-pack

Bengavel 80, 2-pack 
Bengavel 80 (påbyggnad), 1-pack

Mellanstag 100,5 (1 par)
Mellanstag 134 (1 par)  
Mellanstag 145 (1 par)
Mellanstag 165 (1 par) 
Mellanstag 195 (1 par)

Tillval: Lack, per bengavel - Valfri färg (RAL) 

Vid köp av endast stativ, tillägg

Krom 
Krom 

Lack
Lack
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Krom
Krom 

Lack
Lack
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Silver
Silver
Silver
Silver
Silver

3530
1830

3380
1680

3715
1970

3445
1840

615
675
760
785
795

515

Dining (bredd 80 cm) - till stativ för bord totalhöjd 72 cm

Meeting (bredd 100 cm) - till stativ för bord totalhöjd 72 cm eller 87 cm

Högtryckslaminat fasad kant, tjocklek 22 mm mdf. 
Vit laminat, vit abs-kantlist.

L
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53938-KR
54013-KR

53938
54013

53939-KR
54014-KR

53939
54014

51703
51704
53940
53941
53942

53850

405

b
o

rd
. /

 s
o

ff
b

o
rd

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

+5%



46 47

Line är ett konferensbord med benbockar i kromat eller lackat utförande. 
Valmöjligheterna är många. Underredet kan kombineras ihop till olika 
längder. Till det används vit högtryckslaminatskiva eller björk 
högtryckslaminat som finns i flera olika mått och former för att på 
så vis passa Er miljö. Line kan helt enkelt byggas efter behov. Samtliga 
benstativ är försedda med ställfötter. Bordets totalhöjd är 72 cm.

Komplett ellips 190x100

Komplett ellips 190x100

Komplett ellips 190x100

Komplett ellips 190x100

Komplett 240x120/80

Komplett 240x120/80

Komplett 240x120/80

Komplett 240x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 440x120/80

Komplett 440x120/80

Komplett 440x120/80

Komplett 440x120/80

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53468

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53469
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53470

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53471
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53472

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53473
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53474

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53475
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53480

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53481
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53482

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53483
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53484

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53485
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53486

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53487
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53492

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53493
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53494

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53495
(Lack ovan: vit, svart, silver)

6535

6535

6900

6900

7300

7300

7950

7950

11885

11885

12595

12595

12595

12595

13785

13785

15830

15830

16960

16960

line.

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

Design: Tom Stepp

mellanstag
195 cm

mellanstag
165 cm

mellanstag
195 cm

mellanstag
165 cm

benstativ
4x75 cm

benstativ
3x75 cm

överhäng
20,5 cm

överhäng
20,5 cm

mellanstag
134 cm

mellanstag
195 cm

mellanstag
100,5 cm

mellanstag
134 cm

benstativ
3x75 cm

benstativ
2x75 cm

benstativ
2x65 cm

överhäng
21,5 cm

överhäng
21,5 cm

överhäng
19,5 cm

överhäng
42 cm

överhäng
19,5 cm

överhäng
42 cm

överhäng
20,5 cm

överhäng
20,5 cm
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Läs mer om Line på inoff.se/line
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https://www.inoff.se/produkter/line-bord/
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Bordsskiva, fristående bord 190x100 

Bordsskiva, fristående bord 190x100 

Bordsskiva, fristående bord 240x120/80 

Bordsskiva, fristående bord 240x120/80  

Bordsskiva, kopplingsskiva 160x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 160x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 190x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 190x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 120x120 

Bordsskiva, kopplingsskiva 120x120

Specialmått (Bredd x Längd)
Specialmått (Bredd x Längd)

Vid en förfrågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått vänligen kontakta oss för offert.

Urtag för powerbox, per urtag
Urval av powerboxar, se sida 82.

Vit laminat, svart abs-kantlist  52694

Björklaminat, björk abs-kantlist  53058

Vit laminat, svart abs-kantlist   52693

Björklaminat, björk abs-kantlist   53057

Vit laminat, svart abs-kantlist   52695

Björklaminat, björk abs-kantlist   53060

Vit laminat, svart abs-kantlist   52696

Björklaminat, björk abs-kantlist   53059

Vit laminat, svart abs-kantlist   52697

Björklaminat, björk abs-kantlist   53061

Vit laminat, svart abs-kantlist
Björklaminat, björk abs-kantlist

  53962

3450

3815

3950

4600

3350

3715

3600

4190

2430

2835

2720
3535

line.

Benbock 65 
Benbock 65 

Benbock 75 
Benbock 75 

Tillval: Lack, per benbock - Valfri färg (RAL)

Mellanstag 100,5 (1 par)
Mellanstag 134 (1 par)  
Mellanstag 145 (1 par)
Mellanstag 165 (1 par) 
Mellanstag 195 (1 par))

Krom  53030
Lack  53052
(Lack ovan: vitt, svart, silver)

Krom  53031
Lack  53053
(Lack ovan: vitt, svart, silver)

  53850

Silver  51703
Silver  51704
Silver  53940
Silver  53941
Silver  53942

1235
1235

1275
1275

515

615
675
760
785
795

Vid köp av endast stativ, tillägg 

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

Tillval Pris

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr

Art.nr

Pris

Design: Tom Stepp Högtryckslaminat fasad kant, tjocklek 22 mm mdf. 
Vit laminat, svart abs-kantlist. Björklaminat, abs-kant-
list i matchande kulör. 
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Stand By är ett konferensbord med ställfötter där valmöjligheterna är många. 
Underredet i krom eller lack kan kombineras ihop till olika längder. Till det 
används vit högtrycklaminatskiva eller björk högtrycklaminat som finns i flera 
olika mått och former för att på så vis passa Er miljö. Stand By kan helt enkelt 
byggas efter behov. Samtliga benstativ är försedda med ställfötter. Bordets 
totalhöjd är 72 cm.

7215

7215

7580

7580

7780

7780

8430

8430

12865

12865

13590

13590

13485

13485

14670

14670

15655

15655

16785

16785

stand by.

Komplett ellips 190x100

Komplett ellips 190x100

Komplett ellips 190x100

Komplett ellips 190x100

Komplett 240x120/80

Komplett 240x120/80

Komplett 240x120/80

Komplett 240x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 320x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 380x120/80

Komplett 440x120/80

Komplett 440x120/80

Komplett 440x120/80

Komplett 440x120/80

Teknisk information / mått, cm Art.nr PrisMaterialutförande

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53496

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53497
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53498

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53499
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53500

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53501
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53502

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53503
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53508

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53509
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53510

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53511
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53512

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53513
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53514

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53515
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Vit laminat / svart abs-kantlist / krom 53520

Vit laminat / svart abs-kantlist / lack 53521
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Björklaminat / björk abs-kantlist / krom 53522

Björklaminat / björk abs-kantlist / lack 53523
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Design: Tom Stepp

mellanstag
134 cm

mellanstag
134 cm

benstativ
2x69 cm
1x79 cm

överhäng
51,5 cm

mellanstag
100,5 cm

mellanstag
100,5 cm

benstativ
2x69 cm
1x79 cm

överhäng
55 cm

överhäng
50 cm

mellanstag
134 cm

benstativ
2x69 cm

överhäng
50 cm

överhäng
42 cm

mellanstag
100,5 cm

benstativ
2x69 cm

överhäng
42 cm

överhäng
51,5 cm

överhäng
55 cm

T
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Läs mer om Stand by på inoff.se/standby

mellanstag
195 cm

överhäng
20,5cm

benstativ
2x69 cm
1x79 cm

mellanstag
195 cm

överhäng
20,5 cm
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Bordsskiva, fristående bord 190x100 

Bordsskiva, fristående bord 190x100 

Bordsskiva, fristående bord 240x120/80 

Bordsskvia, fristående bord 240x120/80  

Bordsskiva, kopplingsskiva 160x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 160x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 190x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 190x120/80 

Bordsskiva, kopplingsskiva 120x120 

Bordsskiva, kopplingsskiva 120x120

Specialmått (Bredd x Längd)
Specialmått (Bredd x Längd)

Vid en förfrågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått vänligen kontakta oss för offert.

Urtag för powerbox, per urtag
Urval av powerboxar, se sida 82.

Vit laminat, svart abs-kantlist  52694

Björklaminat, björk abs-kantlist  53058

Vit laminat, svart abs-kantlist   52693

Björklaminat, björk abs-kantlist   53057

Vit laminat, svart abs-kantlist   52695

Björklaminat, björk abs-kantlist   53060

Vit laminat, svart abs-kantlist   52696

Björklaminat, björk abs-kantlist   53059

Vit laminat, svart abs-kantlist   52697

Björklaminat, björk abs-kantlist   53061

Vit laminat, svart abs-kantlist
Björklaminat, björk abs-kantlist

  53962

3450

3815

3950

4600

3350

3715

3600

4190

2430

2835

2720
3535

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr

Tillval Pris

Benstativ 69 
Benstativ 69 

Benstativ 79 
Benstativ 79 

Tillval: Lack, per ben - Valfri färg (RAL)

Mellanstag 100,5 (1 par)
Mellanstag 134 (1 par)  
Mellanstag 145 (1 par)
Mellanstag 165 (1 par) 
Mellanstag 195 (1 par))

 

Krom  51701
Lack  52786
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Krom  51702
Lack  52487
(Lack ovan: vit, svart, silver)
                                                      53850

Silver  51703
Silver  51704
Silver  53940
Silver  53941
Silver  53942

1575
1575

1785
1785

515

615
675
760
785
795

Vid köp av endast stativ, tillägg 

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr

Design: Tom Stepp Högtryckslaminat fasad kant, tjocklek 22 mm mdf. 
Vit laminat, svart abs-kantlist. Björklaminat, abs-kantlist i 
matchande kulör. 

Pris

Art.nr

T
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A
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Räkneexempel

Dessa räkneexempel är till för att hjälpa er att beräkna priset för bordsskivor på följande sidor i specialmått. 
Nedan exempel är beräknade på bordsskiva Basic vit.

Steg 2
Tillägg vid ej raka kanter

0

335

335

335

Steg 3
Framräknat bruttopris 

(ej beaktat minimidebitering)

1346

1346

1683

336

Steg 4
Ev minimidebitering

815

815

815

815

Steg 5
Bruttopris

1346

1681

2018

815

MinimidebiteringTillägg vid ej raka kanter

Tillägg på 335 kr per bordsskiva vid beställning av 
bordsskivor med ej raka sidor, dvs alla skivor som 
ej är kvadratiska eller rektangulära.

Minsta kostnad som debiteras per 
bordsskiva. Se respektive kostnad per 
bordsskivematerial och profil.

180

80

Steg 1 
m2 

(L x B x pris/m2)

1,8 x 0,8 x 935 = 1346

1,8 x 0,8 x 935 = 1296

1,8 x 1 x 935 = 1620

0,6 x 0,6 x 935 = 324
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Melamin, rak kant, tjocklek 19 mm spånskiva, abs-kantlist i matchande kulör.

Vit

L
LAGERV

A
RA

180x70

120x70

60x70

diam 120

diam 90

diam 70

Pris per m2 (se viktig information och räkneexempel på sida 50)

Tillval, ljuddämpande material under ytskikt.

Se sida 50 för informa-
tion om räkneexempel.

*Minimidebitering: 
815 kr

Ej raka sidor: 
Tillägg på 335 kr per 
bordsskiva, se info 
sida 50.

*vid önskemål om 
trädekor, vänligen 
kontakta oss för offert

1020

765

555

1275

1090

890

935/m²*

610/m²

Mått (cm) Information

Vit Björk Ek Bok

180x70

120x70

60x70

Pris per m2 (se viktig information och räkneexempel på sida 50.)

Tillval, ljuddämpande material under ytskikt.

Se sida 50 för informa-
tion om räkneexempel.

*Minimidebitering: 
Vit 870 kr
Björk 1015 kr 
Ek/Bok 1070 kr

Ej raka sidor: 
Tillägg på 335 kr per 
bordsskiva, se info 
sida 50.

Ny eklaminat 
Vänligen observera att 
vi har en ny eklaminat i 
årets prislista. 

1995

1335

905*

1585/m²*

620/m²*

2265

1515

1055*

1795/m²*

620/m²*

2395

1595

1115*

1905/m²*

620/m²*

2395

1595

1115*

1905m²*

620/m²*

Mått (cm) Information

Högtryckslaminat, rak kant, tjocklek 19 mm spånskiva, abs-kantlist i matchande kulör.

T
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T
TESTAD

Vid en förfågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått, vänligan kontakta oss.

basic.

plain.

Vid en förfågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått, vänligan kontakta oss.
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Vit Björk

180x70

120x70

60x70

Pris per m2 (se viktig information och räkneexempel på sida 50.)

Tillval, ljuddämpande material under ytskikt.

Se sida 50 för informa-
tion om räkneexempel.

*Minimidebitering: 
Vit 1320 kr 
Björk 1560 kr

Ej raka sidor: 
Tillägg på 335kr per 
bordsskiva, se info 
sida 50. 

Möjlighet till annan 
färg på kantlist, exem-
pelvis vit, kan väljas. 
Vänligen kontakta oss 
för information. 

3425

2285

1375

2720/m²*

620/m²

4455

2970

1625

3535/m²*

620/m²

Mått (cm) Information

Högtryckslaminat fasad kant, tjocklek 22 mm mdf. 
Vit laminat, svart abs-kantlist. Björklaminat, abs-kantlist i matchande kulör. 

Vid en förfågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått, vänligan kontakta oss.T
TESTAD

Svart Antracit Beige

180x70

120x70

60x70

Pris per m2 (se viktig information och räkneexempel på sida 50.)

Tillval, ljuddämpande material under ytskikt.

Se sida 50 för informa-
tion om räkneexempel.

*Minimidebitering: 
Zerolaminat 1520 kr

Ej raka sidor: 
Tillägg på 335 kr per 
bordsskiva, se info 
sida 50.

2850

1895

1580

2265/m²*

620/m²*

2850

1895

1580

2265/m²*

620/m²*

2850

1895

1580

2265/m²*

620/m²*

Mått (cm) Information

Tåligt laminat med egenskaper som motverkar fläckar från exempelvis fett och 
fingeravtryck. Tjocklek 19 mm spånskiva, abs-kantlist i matchande kulör.

Vid en förfågan om antal överstigande tre bordsskivor i specialmått, vänligan kontakta oss.

edge.

zero.
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Klarlack Kundbets

180x70

120x70

diam 70

Pris per m2 bordsskivor

Se sida 50 för informa-
tion om räkneexempel.

3795

2530

1815

3010/m²

4365

2910

2035

3465/m²

Mått (cm) Information

Massiv fingerskarvad ek rak kant, tjocklek 20 mm.
Önskas tjocklek 30 eller 40 mm kontakta oss för offert.

Klarlack Kundbets

180x70

120x70

diam 70

Se sida 50 för informa-
tion om räkneexempel.

4505

2995

2085

3575/m²

5010

3335

2285

3975/m²

Mått (cm) Information

Massiv fingerskarvad ek fasad kant, tjocklek 20 mm.
Önskas tjocklek 30 eller 40 mm kontakta oss för offert.

solid.

profile.

Pris per m2 bordsskivor

.

      Förslag kundbets: 

Vitbets

Svartbets
 

.

      Förslag kundbets: 

Vitbets

Svartbets
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clara fåtölj.

Clara är en serie svenskproducerade sittmöbler bestående av fåtölj, tvåsits- och 
tresitssoffa. Benen görs i massiv björk och kan klarlackas, alternativt betsas i kund-
bets. De löstagbara dynorna består av avtagbart tyg och fästs med kardborre. 
Dynorna kan levereras både med och utan urinväv. Mellan sits och rygg finns det 
en springa för att underlätta städning. Armstöden kläs med önskat tyg och arm-
stödsskydd finns som tillval. 

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 54700
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

- 6500 7165 7705 8170 8755
470 - - - - -

Pris

Tillval Pris

Bredd:                                    68 cm 
Djup:                                       65 cm 
Sitthöjd:                                  47 cm  
Sittdjup:                                  47 cm  
Totalhöjd:                              91 cm
Höjd till armstöd                    66 cm

Volym 1 fåtölj:                    0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj:                             10 kg

Tygåtgång:                       2,60 lpm
Läderåtgång:                     3,65 m²

Delad klädsel
Dyna 1 sits:        1,45 lpm / 2,05 m²
Stomme:            1,50 lpm / 2,10 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Design: Tom Stepp

friend. gear. flipper.

Läs mer om Clara på inoff.se/clara

- 985 1030 1070 1100 1145
     
- 905 1085 1230 1355 1510
750 - - - - -
825 - - - - -
1020 - - - - -
620 - - - - -
35 - - - - -

Armstödsskydd, per par 54705
(Tygåtgång 0,2 lpm/par)
Extra klädsel till sittdyna 54702 
Avtagbar klädsel rygg 58533
Urinväv till sittdyna 54703
Urinväv till rygg 54704
Extra sitthöjd upp till 40 mm 54706
Filttassar (bipackas) 53857
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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clara 2-sits.

Bredd:                                   122 cm 
Djup:                                       65 cm 
Sitthöjd:                                   47 cm  
Sittdjup:                                   47 cm  
Totalhöjd:                               91 cm
Höjd till armstöd                     66 cm

Volym 1 soffa:                      0,79 m3 
Vikt 1 soffa:                              15 kg

Tygåtgång:                        4,10 lpm
Läderåtgång:                      5,80 m²

Delad klädsel
Dyna 2 sits:         1,45 lpm / 2,05 m²
Stomme:             2,60 lpm / 3,65 m²

Avtagbar klädsel på sits.

clara 3-sits.

Bredd:                                 175 cm 
Djup:                                     65 cm 
Sitthöjd:                                 47 cm  
Sittdjup:                                 47 cm  
Totalhöjd:                             91 cm
Höjd till armstöd                  66 cm

Volym 1 soffa:                    1,14 m3 
Vikt 1 soffa:                            20 kg

Tygåtgång:                         5,3 lpm
Läderåtgång:                     7,45 m²

Delad klädsel
Dyna 3 sits:            1,7 lpm / 2,4 m²
Stomme:           3,60 lpm / 5,05 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Design: Tom Stepp

Design: Tom Stepp

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 54714
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

- 10975 11995 12830 13540 14435
470 - - - - -

Pris

Tillval Pris

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 54707
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

- 8995 9730 10330 10845 11490
470 - - - - -

Pris

Tillval Pris

Clara är en serie svenskproducerade sittmöbler bestående av fåtölj, tvåsits- och 
tresitssoffa. Benen görs i massiv björk och kan klarlackas, alternativt betsas i kund-
bets. De löstagbara dynorna består av avtagbart tyg och fästs med kardborre. 
Dynorna kan levereras både med och utan urinväv. Mellan sits och rygg finns 
det en springa för att underlätta städning. Armstöden kläs med önskat tyg och 
armstödsskydd finns som tillval. 

Läs mer om Clara på inoff.se/clara

Clara är en serie svenskproducerade sittmöbler bestående av fåtölj, tvåsits- och 
tresitssoffa. Benen görs i massiv björk och kan klarlackas, alternativt betsas i kund-
bets. De löstagbara dynorna består av avtagbart tyg och fästs med kardborre. 
Dynorna kan levereras både med och utan urinväv. Mellan sits och rygg finns 
det en springa för att underlätta städning. Armstöden kläs med önskat tyg och 
armstödsskydd finns som tillval. 

Läs mer om Clara på inoff.se/clara
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- 985 1030 1070 1100 1145
     
- 905 1085 1230 1355 1510
750 - - - - -
825 - - - - -
1530 - - - - -
620 - - - - -
35 - - - - -

- 985 1030 1070 1100 1145
     
- 905 1085 1230 1355 1510
1895 - - - - -
825 - - - - -
2075 - - - - -
620 - - - - -
35 - - - - -

Armstödsskydd, per par 54712
(Tygåtgång 0,2 lpm/par)
Extra klädsel per sittdyna 54709
Avtagbar klädsel rygg 58534
Urinväv per sittdyna 54710
Urinväv till rygg 54711
Extra sitthöjd upp till 40 mm 54713
Filttassar (bipackas) 53857
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Armstödsskydd, per par 54719
(Tygåtgång 0,2 lpm/par)
Extra klädsel per sittdyna 54716
Avtagbar klädsel rygg 54783
Urinväv per sittdyna 54717
Urinväv till rygg 54718
Extra sitthöjd upp till 40 mm 54720
Filttassar (bipackas) 53857
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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Club är en traditionell fåtölj som kan kläs i valfri klädsel men som dessutom 
lagerförs i svart konstläder för omgående leverans.

Bredd: 68 cm 
Djup: 62 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Sittdjup: 50 cm 
Totalhöjd: 76 cm

Volym 1 fåtölj: 0,33 m3 
Vikt 1 fåtölj: 19 kg  

Tygåtgång:  3 lpm 
Läderåtgång: 4,6 m²

Delad klädsel
Sits: 0,5 lpm / 1,1 m² 
Rygg: 2,5 lpm / 3,5 m²

Materialutförande Art.nr

Svart konstläder 0050145  
Helklädd 0050148

2075 - - - - -
- 4020 4090 4150 4200 4260

Pris

club.
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Tillval Pris

Bredd: 128 cm 
Djup: 62 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Sittdjup: 50 cm 
Totalhöjd: 76 cm

Volym 1 soffa: 0,65 m3 
Vikt 1 soffa: 34 kg

Tygåtgång:  4,9 lpm
Läderåtgång: 6 m²

Delad klädsel
Sits: 1 lpm / 2,2 m² 
Rygg: 3,9 lpm / 4 m²

Materialutförande Art.nr

Helklädd/svart konstläder   0050132
Helklädd 0050138

3300 - - - - -
- 6935 8100 9050 9860 10880

Pris

club.

M
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Design: inoff

Tillval Pris

+5% - - - - -

Design: inoff

Läs mer om Club på inoff.se/club

Club är en traditionell soffa som finns i svart konstläder som standard och kan 
även kläs i valfritt tyg. 

Läs mer om Club på inoff.se/club

+5% - - - - -Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan) 

Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan) 
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Ester soffa finns i klarlackad, vitbetsad och kundbetsad björk. Soffan levereras 
med fast urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en avtagbar eller fast klädsel. 
Möjlighet finns även till ryggdyna och dessutom finns soffan såväl med som utan 
armstöd. Vid behov kan sitsen levereras utan urinväv.

Bredd: 133 cm 
Djup: 60,5 cm 
Sitthöjd: 45 cm  
Sittdjup: 46 cm  
Totalhöjd: 87 cm

Volym 1 soffa: 0,75 m3 
Vikt 1 soffa: 32 kg

Tygåtgång:                  0,85 lpm 
Läderåtgång: 2,5 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/klädd sits 53892
Björk vitbets/klädd sits 53893
(För heltäckande vit, se kundbets)
Björk kundbets/klädd sits 53894
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

- 6660 6865 7030 7170 7345
- 7405 7605 7770 7910 8090
     
- 7745 7945 8110 8250 8425

Pris

ester.

Design: inoff
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Tillval Pris

Bredd: 133 cm 
Djup: 60,5 cm 
Sitthöjd: 45 cm  
Sittdjup: 46 cm  
Totalhöjd: 87 cm

Volym 1 soffa: 0,75 m3 
Vikt 1 soffa: 30 kg

Tygåtgång:                  0,85 lpm 
Läderåtgång: 2,5 m²

Avtagbar klädsel på sits.

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/klädd sits 54016
Björk vitbets/klädd sits 54280
(För heltäckande vit, se kundbets)
Björk kundbets/klädd sits 54281
(Vid kundbets: ej synlig trästruktur som standard)
(Villkor kundbets: under 20 st tillkommer 450 kr brutto per styck)

- 6325 6525 6690 6830 7005
- 7060 7265 7430 7570 7745
     
- 7400 7600 7765 7905 8085

Pris

M
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Tillval Pris

ester.

Design: inoff

Läs mer om Ester på inoff.se/ester

klarlack vitbets

klarlack vitbets

Ester soffa finns i klarlackad, vitbetsad och kundbetsad björk. Soffan levereras 
med fast urinväv på sitsen som i sin tur kläs med en avtagbar eller fast klädsel. 
Möjlighet finns även till ryggdyna och dessutom finns soffan såväl med som utan 
armstöd. Vid behov kan sitsen levereras utan urinväv.

Läs mer om Ester på inoff.se/ester

- 1230 1435 1600 1740 1915
- 890 1055 1190 1305 1455
     
35 - - - - -
450 - - - - -

- 1230 1435 1600 1740 1915
- 890 1055 1190 1305 1455
     
35 - - - - -
450 - - - - -

Extra basker                                  54301
Ryggdyna, 56 cm (avtagbar)  53895
(Tygåtgång 0,7 lpm per par)
Filttassar, per soffa (bipackas) 53857
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59001
(Måste anges vid order)

Extra basker                                  54301
Ryggdyna, 56 cm (avtagbar)  53895
(Tygåtgång 0,7 lpm per par)
Filttassar, per soffa (bipackas) 53857
Extra lack (för desinfektionsmedel) 59001
(Måste anges vid order)
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Day är en flexibel modulserie med nozagsits och kallskum som enkelt byggs ihop och 
som i efterhand kan ändra uttryck. Stativet, som lackas, bygger på benpar med ställ-
fötter, som kombineras med stag i två olika längder om man önskar en tvåsits eller 
tresits. Till stativet väljer man sedan sittdelar, antingen sittmodul, sitt - och ryggmodul 
eller modul med armstöd/ hörn modul. Sittdelarna kläs, och delad klädsel är möjlig. 
Placeringen av sittdelarna kan ändras i efterhand och om man önskar en bordsskiva 
på någon del är det möjligt, se bord Day.

Design: ODDA design studio

Läs mer om Day på inoff.se/day

Bredd:                               se resp. produkt 
Djup:                                                  62 cm 
Sitthöjd:                                              44 cm  
Sittdjup:                                              49 cm  
Totalhöjd:                                          80 cm

Ytbehandling:                                     Lack
                                                        (vit, svart)

Tygåtgång
Sittmodul (D0):                                   1 lpm
Sitst/ryggmodul (D1):                     1,6 lpm
Hörnmodul (D2, D3):                     2,10 lpm

Läderåtgång
Sittmodul (D0):                                  1,4 m²
Sitt-/ryggmodul (D1):                       2,2 m²
Hörnmodul (D2, D3):                         2,9 m²

Delad klädsel
Sitt-/ryggmodul (D1):        0,8 lpm / 1 lpm
                                            1,2 m² / 1,4 m²

Hörnmodul (D2, D3):     0,7 lpm / 1,55 lpm
                                               1 m² / 2,2 m²

 

day.

Sittmodul (D0)                   59002
Sitt-/ryggmodul (D1)                   59003
Hörnmodul vänster (D2)  59005
Hörnmodul höger (D3) 59004

Vit laminat 62 cm                        58513
Svart eklaminat 62 cm  58514
Asklaminat 62 cm  58515
(Läs mer om Day bord på sida 38)
  
Vit laminat 124 cm  58517
Svart eklaminat 124 cm  58518
Asklaminat 124 cm  58519
(Läs mer om Day bord på sida 38)

Art.nr

Benpar 2-pack (komplett en enhet)

Mellanstag för modul 124 cm
(Fram och bak)

Mellanstag för modul 186 cm
(Fram och bak)

 
Lack   58516
(Lack ovan: vit, svart)
   
Lack   58520
(Lack ovan: vit, svart)
 
Lack   58524
(Lack ovan: vit, svart)

1755

345

575

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

- 1750 1985 2180 2345 2555
- 2995 3375 3685 3950 4285
- 4150 4650 5055 5405 5840
- 4150 4650 5055 5405 5840

PrisMaterialutförande

new

D0

D2 D1

D3D2 D1

Kopplingsbeslag, per styck              53039
(Rekommenderas 2 st per koppling)
Tillval valfri färg (RAL)                        59006
(Per komplett stativ)
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Tillval Pris
205 - - - - -
     
995 - - - - -
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+5% - - - - -

990 - - - - -
990 - - - - -
990 - - - - -
     
     
1575 - - - - -
1575 - - - - -
1575 - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

Bordsskiva (D4)

https://www.inoff.se/produkter/day/
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Materialutförande Art.nr Pris

day.

Pall 62, lack 59007
Längd: 62 cm

Pall 124, lack 59009
Längd: 124 cm

Pall 186, lack 59012
Längd: 186 cm

Fåtölj med rygg 62, lack 59008
Längd: 62 cm

Soffa med rygg 124, lack 59010
Längd: 124 cm 

Soffa 186 med rygg, lack 59013
Längd: 186 cm 

Soffa 124, rygg och armstöd, lack 59011
Längd: 124 cm 

Soffa 186, rygg och armstöd, lack 59014
Längd: 186 cm

- 3505 3740 3935 4100 4310
     
     
- 5600 6075 6460 6795 7210
     
     
- 7580 8290 8875 9370 9995
     
     
     
- 4750 5130 5440 5705 6040
     
     
     
     
- 8090 8850 9470 10000 10665
     
     
     
     
- 11315 12455 13385 14180 15180
     
     
     
     
- 10400 11395 12210 12905 13780
     
     
     
     
     
- 14625 15855 16865 17730 18810 so

ffo
r / få

tö
lje

r.
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Design: ODDA design studio Day är en flexibel modulserie med nozagsits och kallskum som enkelt byggs ihop och 
som i efterhand kan ändra uttryck. Stativet, som lackas, bygger på benpar med ställ-
fötter, som kombineras med stag i två olika längder om man önskar en tvåsits eller 
tresits. Till stativet väljer man sedan sittdelar, antingen sittmodul, sitt - och ryggmodul 
eller modul med armstöd/ hörn modul. Sittdelarna kläs, och delad klädsel är möjlig. 
Placeringen av sittdelarna kan ändras i efterhand och om man önskar en bordsskiva 
på någon del är det möjligt, se bord Day.

Läs mer om Day på inoff.se/day

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/day/
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Friend är en svenskproducerad serie sittmöbler med hög komfort som finns i två
olika storlekar på fåtöljer, som soffa och två olika storlekar på pallar. Friend görs 
med stativ i metall som lackas eller kromas och produkten är stoppad med poly-
eter. Till de två olika fåtöljerna finns även möjlighet till ben i trä och nu kan även 
armstöd väljas till fåtöljerna och soffan. .

Bredd:        54cm
Med armstöd:                       59 cm
Djup: 58 cm
Sitthöjd: 47 cm
Sittdjup: 47 cm
Totalhöjd: 81 cm

Volym 1 fåtölj: 0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj: 9 kg

Tygåtgång: 1,5 lpm
Med armstöd:             1,8 lpm  
Läderåtgång: 2 m²
Med armstöd:              2,5 m²  

Delad klädsel
Sits: 0,9 lpm / 1,1 m²
Med armstöd:  1,2 lpm / 1,7 m²
Rygg: 0,65 lpm / 0,85 m²
Med armstöd:  0,95 lpm / 1,3 m²

Materialutförande Art.nr

Helklädd/klarlackad ask 54771
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

Helklädd/krom 53734
Helklädd/lack 53886 
(Lack ovan: vit, svart, silver)
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849

- 4735 5095 5385 5635 5945
470 - - - - -
     
- 4315 4670 4965 5210 5525
- 4315 4670 4965 5210 5525
     
495 - - - - -

Pris

friend. fåtölj

Design: Josefine Alpen

Tillval Pris

Läs mer om Friend på inoff.se/friend

- 1695 1765 1825 1875 1935
35 - - - - -

Armstöd per fåtölj 59018
Filttassar per fåtölj (monterade) 54200 
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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Materialutförande Art.nr

Helklädd/klarlackad ask 54773
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

Helklädd/krom 54332
Helklädd/lack 54562 
(Lack ovan: vit, svart, silver)
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849

- 5700 6175 6560 6895 7310
470 - - - - -
     
- 5345 5820 6210 6540 6955
- 5345 5820 6210 6540 6955
     
495 - - - - -

Pris

friend. lounge

Design: Josefine Alpen

Tillval Pris

M
MONTERA

D T
TESTAD

Friend är en svenskproducerad serie sittmöbler med hög komfort som finns i två
olika storlekar på fåtöljer, som soffa och två olika storlekar på pallar. Friend görs 
med stativ i metall som lackas eller kromas och produkten är stoppad med poly-
eter. Till de två olika fåtöljerna finns även möjlighet till ben i trä och nu kan även 
armstöd väljas till fåtöljerna och soffan. 

Läs mer om Friend på inoff.se/friend

- 1695 1765 1825 1875 1935
35 - - - - -

Armstöd per fåtölj 59018
Filttassar per fåtölj (monterade) 54200 
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

Bredd: 66 cm
Med armstöd:                      71 cm
Djup: 74 cm
Sitthöjd: 42 cm
Sittdjup: 52 cm
Totalhöjd: 84,5 cm

Volym 1 fåtölj: 0,6 m3 
Vikt 1 fåtölj: 10 kg

Tygåtgång: 2 lpm
Med armstöd:                      2,3 lpm  
Läderåtgång: 2,3 m²
Med armstöd:               3,2 m²  

Delad klädsel
Sits: 1,3 lpm / 1,7 m²
Med armstöd: 1,6 lpm / 2,2 m²
Rygg: 1,55 lpm / 2,05 m²
Med armstöd:  1,9 lpm/ 2,7 m²
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new

+5% - - - - -

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/friend-fatolj/
https://www.inoff.se/produkter/friend-stor-fatolj/
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Materialutförande Art.nr
Helklädd/klarlackad ask 59015
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

Helklädd/krom 54331
Helklädd/lack 54563 
(Lack ovan: vit, svart, silver)
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849

- 9350 10060 10645 11140 11765
470 - - - - -
     
- 7400 8110 8695 9190 9815
- 7400 8110 8695 9190 9815
     
495 - - - - -

Pris

Design: Josefine Alpen

Tillval Pris

Friend är en svenskproducerad serie sittmöbler med hög komfort som finns i två
olika storlekar på fåtöljer, som soffa och två olika storlekar på pallar. Friend görs 
med stativ i metall som lackas eller kromas och produkten är stoppad med poly-
eter. Till de två olika fåtöljerna finns även möjlighet till ben i trä och nu kan även 
armstöd väljas till fåtöljerna och soffan. 

Läs mer om Friend på inoff.se/friend

- 1695 1765 1825 1875 1935
35 - - - - -

Armstöd per soffa 59018
Filttassar per soffa (monterade) 54200 
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

friend soffa
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Bredd: 148 cm
Med armstöd:                     153 cm
Djup: 64 cm
Sitthöjd: 47 cm
Sittdjup: 47 cm
Totalhöjd: 76,5 cm

Volym 1 soffa:            0,86 m3 
Vikt 1 soffar:                 27,5 kg

Tygåtgång: 3 lpm
Med armstöd:                       3,3 lpm  
Läderåtgång:               4,1 m²
Med armstöd:                         4,6 m²  

Delad klädsel
Sits: 1,45 lpm / 1,9 m²
Med armstöd: 1,8 / 2,5 m²
Rygg: 1,6 lpm / 2,1 m²
Med armstöd:  1,9 lpm/ 2,7 m²

friend. pall

Design: Josefine Alpen

Helklädd/klarlackad ask 59016
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772
 
Helklädd/krom 54564
Helklädd/lack 54565
(Lack ovan: vit, svart, silver)
Lack, stativ - Valfri färg (RAL)   53849

Helklädd/klarlackad ask 59017
Bets, stativ - Valfri färg (NCS) 54772

Helklädd/krom 54566
Helklädd/lack 54567 
(Lack ovan: vit, svart, silver)
Lack, stativ - Valfri färg (RAL)   53849

Materialutförande Art.nr Pris

- 4450 4710 4925 5105 5335
470 - - - - -
     
- 2880 3140 3355 3540 3765
- 2880 3140 3355 3540 3765
     
495 - - - - -
     
     
     
     
     
     
- 5250 5580 5855 6085 6375
470 - - - - -
     
- 4280 4610 4885 5115 5405
- 4280 4610 4885 5115 5405
     
495 - - - - -

Tillval Pris
Filttassar per pall (monterade)  54200

Friend är en svenskproducerad serie sittmöbler med hög komfort som finns i två
olika storlekar på fåtöljer, som soffa och två olika storlekar på pallar. Friend görs 
med stativ i metall som lackas eller kromas och produkten är stoppad med poly-
eter. Till de två olika fåtöljerna finns även möjlighet till ben i trä och nu kan även 
armstöd väljas till fåtöljerna och soffan. 

Läs mer om Friend på inoff.se/friend

35 - - - - -
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Liten pall
Bredd: 54 cm 
Djup: 54 cm 
Sitthöjd: 46 cm 
Sittdjup:  54 cm 
Totalhöjd:   46 cm

Tygåtgång liten pall:   1,1 lpm 
Läderåtgång:                0,9 m²

Volym 1 liten pall:       0,43m3 
Vikt 1 liten pall:                 5 kg

Stor pall
Bredd: 138 cm 
Djup: 54 cm 
Sitthöjd: 46 cm 
Sittdjup:  54 cm 
Totalhöjd:   46 cm

Tygåtgång stor pall:    1,4 lpm 
Läderåtgång:              1,95 m²

Volym 1 stor pall:        0,70m3 
Vikt 1 stor pall                17 kg

 

new

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

new

https://www.inoff.se/produkter/friend-soffa/
https://www.inoff.se/produkter/friend-stor-pall/
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F0 Bänk 152, lack 54284
Tygåtgång: 1,8 lpm 
Läderåtgång: 2,62 m²

F1 Soffa mittenrygg, lack 54285
Tygåtgång: 3 lpm 
Läderåtgång: 4,3 m²

F2H Soffa högersvängd rygg, lack 54286 
Tygåtgång: 3,4 lpm 
Läderåtgång: 5,3 m²

F2V Soffa vänstersvängd rygg, lack 54287 
Tygåtgång: 3,4 lpm 
Läderåtgång: 5,3 m²

F3 Soffa helrygg, lack 54288 
Tygåtgång: 3,8 lpm 
Läderåtgång: 5,4 m²

Trekantsmodul / per st 54333
Tygåtgång: 0,80 lpm
Läderåtegång: 0,65 m²

Flipper är en svenskproducerad modulär sittmöbel med stora möjligheter att 
anpassas utifrån miljö och behov. Modulerna finns utan rygg alternativt med 
fyra olika typer av ryggar samt med möjlighet till trekantig utfyllnadsmodul för 
ännu fler möjligheter med serien. Missa inte bordet Flex som kan användas 
till Flipper. Flipper består av en stomme i plywood och stoppningsmaterial av 
kallskum. Flipper bjuder på ett flexibelt sittande oavsett rum och miljö.

Bredd: 152 cm 
Djup: 48 (50) cm 
Sitthöjd: 45 cm  
Sittdjup: 48 cm  
Totalhöjd: 45 (78) cm

 
Ytbehandling:  Lack

(vit, svart, silver)  

Tygåtgång: Se resp. produkt 
Läderåtgång:  Se resp. produkt

Materialutförande Art.nr

205 - - - - -
     
295 - - - - -
365 - - - - -
595 - - - - -
     
1395 - - - - -
     
995 - - - - -
     
895 - - - - -
     
410 - - - - -

Pris

flipper.

3040mm

480mm

1030mm

Kontakta oss om ni behöver möbleringshjälp.
Pris för nedan uppställningar i T1:

Tillval Pris

Design: Ola Giertz

14 450:- brutto

19 550:- brutto
31 220:- brutto

Nedan illustrationer visar exempel på hur byggbar flipper är.

Läs mer om Flipper på inoff.se/flipper

- 5385 5815 6165 6460 6835
     
     
     
     
- 7805 8515 9100 9595 10220
     
     
     
     
     
- 8450 9255 9915 10480 11185
     
     
     
     
     
- 8450 9255 9915 10480 11185
     
     
     
     
     
- 9775 10675 11415 12045 12835
     
     
     
     
     
- 1840 2030 2185 2320 2485

Kopplingsbeslag, per styck 53039
(Rekommenderas 2 st per koppling)
Bultning (istället för kopplingsbeslag)              54865
Tillval krom, per benpar                                  53943
Tillval valfri färg (RAL), per benpar 53848
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
Powerdot, (monterad i flipper)                   935-PD14
(1 st el, 2 st USB, se sida 80)
Powerdot Konsol Mini, Dubbel             935-SF02B
(Ange även 935-PM50 eller 935-PM51, se sida 80)
Powerdot Konsol Mini, Enkel                 935-SF01B
(Ange även 935-PM50 eller 935-PM51, se sida 80)
Stansade hål för bultning i golv                      54776 
(Anges vid order)

OBS powerdot levereras omonterad, kund 
ansvarar för kabeldragning och anslutning.T

TESTAD
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+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4             T5

https://www.inoff.se/produkter/flipper-soffa-3/
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Design: ADDI Link är en uttrycksfull serie sitt-/ståmöbel. Link består dels av en sittmodul som i par bildar 
en oval form, och dels en ståmodul. Sittmodulen kan även användas enskild. Ståmodulen 
förankras på metallplatta som lackeras och möjlighet finns att förbereda denna golvplatta 
med hålbild för golvförankning. 

Materialutförande Art.nr Pris

Läs mer om Link på inoff.se/link

Sittmodul
Bredd: 230 cm 
Djup: 70 cm 
Sitthöjd: 46 cm  
Sittdjup: 40 cm 

Ståmodul
Bredd (inkl. golvplattor): 260 cm 
Sittdjup: 45 cm
Djup (inkl. golvplattor): 60 cm 
Totalhöjd: 85 cm

Tygåtgång: 
Sittmodul (1 st): 4,5 lpm
Sittmodul (par):  6,5 lpm
Ryggmodul: 4,5 lpm

Läderåtgång:
Sittmodul (1 st): 8,8 m²
Sittmodul (par): 9,1 m²
Ryggmodul:  8,8 m²

Tillval Pris

Sittmodul, halvcirkel (L0)                   54884
(Om sittmodulerna ska kopplas ihop måste det anges vid order)

Ståmodul (L1)     54885
(Svartlackade golvplattor och avslutslist i svart laminat)

Lack, golvplatta - Valfri färg (RAL)  59020
Annat laminat på avslutslist              59024
Kopplingsbeslag , per sittmodul       54886
(Vid order, ange hur den ska kopplas)
Stansade hål för bultning i golv       54776
(Anges vid order)

Önskar ni powerdot i link ståmodul, vänligen kontakta oss.

- 9995 11060 11935 12680 13620
     
     
- 9995 11060 11935 12680 13620

495 - - - - -
650 - - - - -
250 - - - - -
     
410 - - - - -

new
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https://www.inoff.se/produkter/link-soffa/
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I-chair är en svenskproducerad helklädd fåtölj stoppad med kallskum och med 
underrede på medstativ i krom eller lack.

Bredd: 69 cm 
Djup: 68 cm 
Sitthöjd: 41 cm 
Sittdjup: 47 cm 
Totalhöjd: 81 cm

Volym 1 fåtölj: 0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj: 14 kg 

Tygåtgång: 1,5 lpm
Läderåtgång: 1,8 m²

Materialutförande Art.nr

Helklädd/krom 51785
Helklädd/lack 53887
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 4135 4490 4780 5030 5340
- 4450 4805 5100 5345 5660

Pris

i-chair.

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Läs mer om I-chair på inoff.se/i-chair

35 - - - - -
495 - - - - -

Noa är en svenskproducerad modern version av den traditionella clubfåtöljen. 
Noa är stoppad med kallskum och kan kläs i önskat tyg, konstläder eller läder.

Bredd: 68 cm 
Djup: 63 cm 
Sitthöjd: 42 cm 
Sittdjup: 45 cm 
Totalhöjd: 77 cm

Volym 1 fåtölj: 0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj: 17 kg 

Tygåtgång: 2,6 lpm
Läderåtgång: 4 m²

Delad klädsel
Sits: 0,8 lpm / 1,05 m² 
Rygg: 1,8 lpm / 2,95 m²

Materialutförande Art.nr

Helklädd 53533 - 5195 5785 6270 6685 7205

Pris

noa.

Design: Josefine Alpen

Tillval Pris

Läs mer om Noa på inoff.se/noa

+5% - - - - -

Filttassar, per fåtölj (bipackas) 54202
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849

Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

so
ff

o
r /

 f
å

tö
lje

r.
so

ff
o

r /
 f

å
tö

lje
r.

M
MONTERA

D T
TESTAD

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

M
MONTERA

D T
TESTAD

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/i-chair-fatolj/
https://www.inoff.se/produkter/noa-fatolj/
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Matador är en svenskproducerad helklädd fåtölj med ben i krom eller lack. Matador är 
stoppad med kallskum.

Bredd: 70 cm 
Djup: 65 cm 
Sitthöjd: 42 cm 
Sittdjup: 49 cm 
Totalhöjd: 70 cm

Volym 1 fåtölj: 0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj: 22 kg

Tygåtgång: 2,8 lpm
Läderåtgång: 3,3 m²

Delad klädsel
Sits: 0,75 lpm / 1,05 m²
Rygg: 2,15 / 3,1 m²

Materialutförande Art.nr

Filttassar, per fåtölj (monterade) 54200
Lack, per 4 ben - Valfri färg (RAL)  53846
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

- 6655 7320 7865 8330 8910
     
- 6815 7480 8025 8490 9070

Pris

matador.

Design: inoff

Tillval Pris

T
TESTAD

Läs mer om Matador på inoff.se/matador

35 - - - - -
495 - - - - -

Helklädd/krom 0050130

Helklädd/lack 53888
(Lack ovan: vit, svart, silver)

Matador är en svenskproducerad helklädd fåtölj med ben i krom eller lack. Matador är 
stoppad med kallskum.

Bredd: 50 cm 
Djup: 65 cm 
Sitthöjd: 42 cm 
Sittdjup: 49 cm 
Totalhöjd: 70 cm

Volym 1 fåtölj: 0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj: 10 kg

Tygåtgång: 1,6 lpm
Läderåtgång: 2,3 m²

Delad klädsel
Sits: 0,65 lpm / 1 m²
Rygg: 1,35 / 1,95 m²

Materialutförande Art.nr

Filttassar, per fåtölj (monterade) 54200
Lack, per 4 ben - Valfri färg (RAL)  53846
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

- 4495 4875 5185 5450 5785
     
- 4685 5065 5375 5640 5975

Pris

Design: inoff

Tillval Pris

T
TESTAD

Läs mer om Matador på inoff.se/matador

35 - - - - -
495 - - - - -

Helklädd/krom 54890

Helklädd/lack 54891
(Lack ovan: vit, svart, silver)

matador. utan armstöd
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+5% - - - - -

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

new

https://www.inoff.se/produkter/matador-fatolj/
https://www.inoff.se/produkter/matador-fatolj/
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Bredd: 140 cm 
Djup: 65 cm 
Sitthöjd: 42 cm 
Sittdjup: 49 cm 
Totalhöjd: 70 cm

Volym 1 soffa: 0,75 m3 
Vikt 1 soffa: 30 kg
 
Tygåtgång: 3,9 lpm
Läderåtgång: 5,2 m²

Delad klädsel
Sits: 1,85 lpm / 2,6 m²
Rygg: 2,55 / 3,6 m²

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom                              0050190

Helklädd/lack                                   53896
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 8260 9180 9940 10585 11395
     
- 8370 9295 10055 10700 11510

Pris

matador.

Design: inoff

Tillval Pris

T
TESTAD

Matador är en svenskproducerad helklädd soffa med ben i krom eller lack. Matador är 
stoppad med kallskum.

Läs mer om Matador på inoff.se/matador

35 - - - - -
495 - - - - -

Bredd: 120 cm 
Djup: 65 cm 
Sitthöjd: 42 cm 
Sittdjup: 49 cm 
Totalhöjd: 70 cm

Volym 1 soffa: 0,67 m3 
Vikt 1 soffa: 19,4 kg

Tygåtgång: 2,5 lpm
Läderåtgång: 3,5 m²

Delad klädsel
Sits: 1,25 lpm / 1,8 m²
Rygg: 1,95 / 2,8 m²
 

Materialutförande Art.nr

Helklädd/krom                                  54882

Helklädd/lack                                   54883
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 6890 7485 7970 8385 8905
     
- 6985 7580 8065 8480 9000

Pris

matador. utan armstöd

Design: inoff

Tillval Pris

T
TESTAD

Matador är en svenskproducerad helklädd soffa med ben i krom eller lack. Matador är 
stoppad med kallskum.

Läs mer om Matador på inoff.se/matador

35 - - - - -
495 - - - - -

new

so
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tö

lje
r.

DESINFEKTI O
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ÅTERBRUK

Filttassar, per fåtölj (monterade) 54200
Lack, per 4 ben - Valfri färg (RAL)  53846
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Filttassar, per fåtölj (monterade) 54200
Lack, per 4 ben - Valfri färg (RAL)  53846
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan) +5% - - - - -

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/matador-soffa/
https://www.inoff.se/produkter/matador-soffa/


68 69

saga.

Bredd: 62 cm 
Djup:  79 cm 
Sitthöjd:  48,5 cm 
Sittdjup:  47,5 cm 
Totalhöjd:  118 cm

Volym 1 fåtölj: 0,67 m3 
Vikt 1 fåtölj: 17 kg

Tygåtgång: 1,6 lpm
Läderåtgång: 2,15 m²

Delad klädsel
Sits:  0,65 lpm / 0,55 m²
Rygg: 1,4 lpm / 1,65 m²

Avtagbar klädsel på sits 

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 53026

Björk kundbets/helklädd 53027

- 5060 5440 5750 6015 6350
     
- 5505 5885 6195 6460 6795

Pris

saga.

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Saga-seriens fåtöljer finns med låg och hög rygg samt som extra bred fåtölj. Stom-
marna görs i massiv klarlackad eller kundbetsad björk med fast urinväv som stan-
dard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är avtagbar eller fast 
och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov kan sitsen levereras 
utan urinväv.

Bredd: 62 cm 
Djup: 69 cm 
Sitthöjd: 47 cm 
Sittdjup: 48,5 cm 
Totalhöjd: 95 cm

Volym 1 fåtölj: 0,67 m3 
Vikt 1 fåtölj: 15 kg

Tygåtgång: 1,35 lpm
Läderåtgång: 1,7 m²

Delad klädsel
Sits:  0,65 lpm / 0,55 m²
Rygg: 0,75 lpm / 1,2 m²

Avtagbar klädsel på sits 

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 53024

Björk kundbets/helklädd 53025

- 4680 5000 5260 5485 5765
     
- 5100 5420 5685 5905 6190

Pris

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

Saga-seriens fåtöljer finns med låg och hög rygg samt som extra bred fåtölj. Stom-
marna görs i massiv klarlackad eller kundbetsad björk med fast urinväv som stan-
dard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är avtagbar eller fast 
och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov kan sitsen levereras 
utan urinväv.

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

285 - - - - -

- 285 310 330 345 365
     
285 - - - - -

Glidhjul, 2 st (monterade) 53079 
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Nackkudde 53075
(0,5 lpm/2st, 0,22 m²/1st)
Glidhjul, 2 st (monterade) 53079
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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+5% - - - - -

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/saga-fatolj-3/
https://inoff.se/saga
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Bredd: 67 cm 
Djup: 69 cm 
Sitthöjd: 47 cm 
Sittdjup: 48,5 cm 
Totalhöjd: 95 cm

Volym 1 fåtölj: 0,67 m3 
Vikt 1 fåtölj: 17 kg

Tygåtgång: 1,4 lpm
Läderåtgång: 1,95 m²

Delad klädsel
Sits:  0,75 lpm / 0,65 m²
Rygg: 0,75 lpm / 1,35 m²

Avtagbar klädsel på sits

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 53262

Björk kundbets/helklädd 53263

- 5505 5840 6110 6345 6635
     
- 6005 6340 6610 6840 7135

Pris

saga. xl

M
MONTERA

D T
TESTAD 5

GARAN
TI

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Saga gungstol har stomme i massiv klarlackad eller kundbetsad björk med fast urin-
väv på sitsen som standard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är 
avtagbar eller fast och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov kan 
sitsen levereras utan urinväv.

Bredd:  62 cm 
Djup:  78 cm 
Sitthöjd: 47 cm 
Sittdjup: 48,5 cm 
Totalhöjd: 93 cm

Volym 1 fåtölj: 0,67 m3 
Vikt 1 fåtölj: 17 kg

Tygåtgång: 1,35 lpm
Läderåtgång: 1,7 m²

Delad klädsel
Sits:  0,65 lpm / 0,55 m²
Rygg: 0,75 lpm / 1,2 m²

Avtagbar klädsel på sits

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 53216

Björk kundbets/helklädd 53261

- 6085 6405 6665 6890 7170
     
- 7030 7350 7610 7835 8115

Pris

saga. 

M
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TI

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

Saga-seriens fåtöljer finns med låg och hög rygg samt som extra bred fåtölj. Stom-
marna görs i massiv klarlackad eller kundbetsad björk med fast urinväv som stan-
dard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är avtagbar eller fast 
och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov kan sitsen levereras 
utan urinväv.

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

285 - - - - -

+5% - - - - -

Glidhjul, 2 st (monterade) 53079
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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+5% - - - - -
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https://www.inoff.se/produkter/saga-fatolj-4/
https://www.inoff.se/produkter/saga-fatolj-2/
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Saga soffa och bänk har stomme i massiv klarlackad björk och med fast urinväv 
på sitsen som standard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är 
avtagbar eller fast och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov 
kan sitsen levereras utan urinväv.

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 53272
Björk kundbets/helklädd 54569

Pris

saga.

Design: Tom Stepp

Bredd: 131 cm 
Djup:  63 cm 
Sitthöjd:  44 cm 
Sittdjup:  51 cm 
Totalhöjd:  84 cm

Volym 1 fåtölj: 0,75 m3 
Vikt 1 fåtölj: 32 kg 

Tygåtgång:  2,4 lpm
Läderåtgång: 2,95 m²

Delad klädsel
Sits: 1,4 lpm / 0,85 m² 
Rygg: 1,25 lpm / 1,75 m²

Avtagbar klädsel på sits.

- 8625 9195 9660 10060 10560
- 10785 11355 11820 12220 12715

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

Tillval Pris

Saga fotpall har stomme i massiv klarlackad eller kundbetsad björk med fast urinväv 
som standard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är avtagbar eller 
fast och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder.

Bredd: 49 cm 
Djup:  50 cm 
Sitthöjd: - cm 
Sittdjup: - cm 
Totalhöjd:  45 cm

Volym 1 pall: 0,45 m3 
Vikt 1 pall: 5 kg 

Tygåtgång: 0,5 lpm
Läderåtgång: 0,4 m²

Materialutförande Art.nr

Björk klarlack/helklädd 53264
Björk kundbets/helklädd 53265 

- 2370 2490 2585 2670 2775
- 2800 2915 3015 3095 3200

Pris

saga. 

Design: Tom Stepp

Läs mer om Saga på inoff.se/saga

+5% - - - - -Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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https://www.inoff.se/produkter/saga-soffa/
https://www.inoff.se/produkter/saga-fotpall/
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Björk klarlack/helklädd 53273
Björk kundbets/helklädd 58535

saga. 

Materialutförande Art.nr PrisBredd: 130 cm 
Djup:  51 cm 
Sitthöjd:  45 cm 
Sittdjup: 47 cm 
Totalhöjd:  45 cm

Volym 1 fåtölj: 0,40 m3 
Vikt 1 fåtölj: 16 kg 

Tygåtgång:  0,7 lpm
Läderåtgång: 0,9 m²

Avtagbar klädsel på sits.

- 3635 3800 3935 4055 4200
- 4545 4710 4845 4965 5110

Design: Tom Stepp Saga soffa och bänk har stomme i massiv klarlackad björk och med fast urinväv 
på sitsen som standard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är 
avtagbar eller fast och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov 
kan sitsen levereras utan urinväv.

Läs mer om Saga på inoff.se/saga
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Bredd:                                 67,5 cm 
Djup:                                      82 cm 
Sitthöjd:                              43,5 cm 
Sittdjup:                                 50 cm 
Totalhöjd:                            108 cm

Volym 1 fåtölj:                    0,67 m3 
Vikt 1 fåtölj:                             18 kg

Tygåtgång:                        2,6 lpm
Läderåtgång:                     3,65 m²

Delad klädsel
Sittdyna:           0,60 lpm / 0,85 m²
Stomme:                  2 lpm/ 2,80 m²

Avtagbar klädsel på sits

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom 54731
Helklädd/lack 54732
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 6190 6805 7310 7740 8280
- 6190 6805 7310 7740 8280

Pris

solo. hög

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Solo är en nätt och inbjudande svenskproducerad serie sittmöbler med fokus på 
komfort och funktion. Solo är stoppad med polyeter och stativet är kromat eller 
lackat. Som tillval kan det lackas i valfri färg. Dynan är avtagbar för att underlätta 
städning. På Solo hög finns även möjlighet till en avtagbar nackkudde.

Läs mer om Solo på inoff.se/solo

- 1035 1070 1095 1120 1150
     
35 - - - - -
495 - - - - -

Nackkudde 54733
(0,42 lpm/3st, 0,6 m²/1st)
Filttassar (monterade) 54203
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

Solo är en nätt och inbjudande svenskproducerad serie sittmöbler med fokus på 
komfort och funktion. Solo är stoppad med polyeter och stativet är kromat eller 
lackat. Som tillval kan det lackas i valfri färg. Dynan är avtagbar för att underlätta 
städning. 

Bredd:                                67,5 cm 
Djup:                                      68 cm 
Sitthöjd:                              43,5 cm 
Sittdjup:                                 50 cm 
Totalhöjd:                          77,5 cm

Volym 1 fåtölj:                   0,45 m3 
Vikt 1 fåtölj:                            11 kg

Tygåtgång:                        1,8 lpm
Läderåtgång:                      2,5 m²

Delad klädsel
Sittdyna:           0,60 lpm / 0,85 m²
Stomme:              1,8 lpm/ 2,50 m²

Avtagbar klädsel på sits 

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom 53889
Helklädd/lack 53534
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 5235 5665 6010 6310 6685
- 5235 5665 6010 6310 6685

Pris

solo. lounge

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Läs mer om Solo på inoff.se/solo

35 - - - - -
495 - - - - -

Filttassar (monterade) 54203
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53849
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)
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https://www.inoff.se/produkter/solo-fatolj/
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Bredd: 130 cm 
Djup: 70 cm 
Sitthöjd: 40 cm  
Sittdjup: 49 cm  
Totalhöjd: 76 cm

Volym 1 soffa: 0,67 m3 
Vikt 1 soffa: 22 kg

Tygåtgång:                        3,6 lpm
Läderåtgång:                      4,5 m²

Delad klädsel
Sittdyna:           1,2 lpm / 1,68 m²
Stomme:           2 ,75lpm / 3,85 m²

Avtagbar klädsel på sits

Materialutförande Art.nr
Helklädd/krom 53732
Helklädd/lack 53898
(Lack ovan: vit, svart, silver)

- 7055 7910 8610 9205 9955
- 7055 7910 8610 9205 9955

Pris

solo.

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

Solo är en nätt och inbjudande svenskproducerad serie sittmöbler med fokus på 
komfort och funktion. Solo är stoppad med polyeter och stativet är kromat eller 
lackat. Som tillval kan det lackas i valfri färg. Dynan är avtagbar för att underlätta 
städning. 

Läs mer om Solo på inoff.se/solo

35 - - - - -
595 - - - - -

Filttassar, per soffa (monterade) 54203
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 53848
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

so
ffo

r/ få
tö

lje
r.

so
ffo

r / få
tö

lje
r.

M
MONTERA

D T
TESTAD

DESINFEKTI O
NSMEDEL

ÅTERBRUK

+5% - - - - -

KT/T1            T2             T3            T4            T5

https://www.inoff.se/produkter/solo-soffa/


74 75

Play är en svenskproducerad modulsoffserie med nozag och kallskum i sitsen. 
Modulerna finns i olika storlekar och former och kan kombineras med hög eller låg 
rygg samt med eller utan armstöd. Dessutom kan man erhålla soffan med höga 
sidoväggar. Levereras omonterad.

Bredd:            Se resp. produkt 
Djup: 68 cm 
Sitthöjd:  45 cm 
Sittdjup: 50 cm 
Totalhöjd: 84 (134) cm

Ytbehandling:  Lack
(vit, svart, silver)

Tygåtgång:  Se resp. produkt
Läderåtgång:  Se resp. produkt

 

Materialutförande Art.nr

Soffa 65, lack 53032
Längd: 65 cm
Tygåtgång: 1,4 lpm (sits: 0,7 rygg: 0,7 lpm)
Läderåtgång: 2,15 m² (sits: 1,1 rygg: 1,1 m²)

Soffa 65 (Hög rygg), lack 53033
Längd: 65 cm 
Tygåtgång: 2,3 lpm (sits: 0,7 rygg: 1,65 lpm)
Läderåtgång: 3,2 m² (sits: 1,1 rygg: 2,3 m²)

Soffa 130, lack 53034
Längd: 130 cm 
Tygåtgång: 2,8 lpm (sits: 1,35 rygg: 1,55 lpm)
Läderåtgång: 3,85 m² (sits: 1,85 rygg: 2,1 m²)

Soffa 130 (Hög rygg), lack 53035
Längd: 130 cm
Tygåtgång: 4,3 lpm (sits: 1,35 rygg: 3 lpm)
Läderåtgång: 5,75 m² (sits: 1,85 rygg: 4 m²)

Soffa 190, lack 53535
Längd: 190 cm
Tygåtgång: 3,9 lpm (sits: 1,95 rygg: 1,95 lpm)
Lädergång: 6,1 m² (sits: 3,1 rygg: 3,1 m²)

Soffa 190 (Hög rygg), lack 53427
Längd: 190 cm
Tygåtgång: 6,1 lpm (sits: 1,95 rygg: 4,2 lpm)
Läderåtgång: 7,8 m² (sits: 3,1 rygg: 5,3 m²)
OBS, säljs endast med minst en hög gavel

Soffa svängd utåt 82, lack 53055
Bredd: 82 cm
Tygåtgång: 1,7 lpm (sits: 1,1 rygg: 0,75 lpm)
Läderåtgång: 2,3 m² (sits: 1,45 rygg: 1 m²)

Soffa svängd inåt 68, lack 53054
Bredd: 68 cm
Tygåtgång: 1,9 lpm (sits: 1,1 rygg: 1,2 lpm)
Läderåtgång: 2,7 m² (sits: 1,4 rygg: 1,4 m²)

Hörndel 90 graders, lack 53972
Bredd: 76 cm
Tygåtgång: 2,5 lpm (sits: 0,75 rygg: 1,8 lpm)
Läderåtgång: 4 m² (sits: 1,1 rygg: 2,95 m²)

Armstöd, per styck 53036
Tygåtgång: 0,8 lpm / Läderåtgång: 0,6 m²

Pris

play.

Design: Josefine Alpen

Läs mer om Play på inoff.se/play

Bordet Flex är anpassat för våra modulära soffserier, Play, Support 
och Flipper. Se sid 40. 

- 4535 4865 5140 5370 5660
     
     
     
     
- 5040 5585 6030 6410 6890
     
     
     
     
- 7220 7880 8425 8890 9470
     
     
     
     
- 8445 9465 10300 11010 11905
     
     
     
     
- 10340 11260 12020 12665 13475
     
     
     
     
- 11850 13295 14480 15495 16760
     
     
     
     
     
- 5480 5885 6215 6495 6850
     
     
     
     
- 5530 5980 6345 6660 7055
     
     
     
     
- 8210 8805 9290 9705 10225
     
     
     
     
- 1350 1540 1695 1830 1995
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Ytbehandling:  Lack
(vit, svart, silver)

Tygåtgång:  Se resp. produkt
Läderåtgång:  Se resp. produkt

Materialutförande Art.nr

Pris ”Bås” (enligt bild t v) 72 cm 53902
Tygåtgång: 6,5 lpm
Läderåtgång: 7,2 m²

Pris ”Bås” (enligt bild t v) 137 cm 53903
Tygåtgång: 8,5 lpm
Läderåtgång: 9,75 m²

Pris ”Bås” (enligt bild t v) 197 cm 53904
Tygåtgång: 10,3 lpm
Läderåtgång: 11,8 m²

Pris ”Rum” (enligt bild t v) 74 cm 53905
Tygåtgång: 13,8 lpm 
Läderåtgång: 25,4 m²
(Önskas bord till rummet v.v kontakta oss)

Pris ”Rum” (enligt bild t v) 139 cm 53906
Tygåtgång: 17,8 lpm
Läderåtgång: 30,5 m²
(Önskas bord till rummet v.v kontakta oss)

Pris ”Rum” (enligt bild t v) 199 cm 53907
Tygåtgång: 21,4 lpm
Läderåtgång: 34,6 m²
(Önskas bord till rummet v.v kontakta oss)

Hög gavel, per styck 53037
Tygåtgång: 2,1 lpm
Läderåtgång: 2 m²

Kopplingsvägg, per styck 53056 
Längd: 240 cm
Tygåtgång: 5 lpm
Läderåtgång: 15 m²

1155 - - - - -
995 - - - - -
     
895 - - - - -
     
205 - - - - -
     
295 - - - - -
205 - - - - -
365 - - - - -
595 - - - - -
205 - - - - -
410 - - - - -

Pris

play.

Design: Josefine Alpen

Tillval Pris

so
ffo

r / få
tö

lje
r.

Play är en svenskproducerad modulsoffserie med nozag och kallskum i sitsen. 
Modulerna finns i olika storlekar och former och kan kombineras med hög eller låg 
rygg samt med eller utan armstöd. Dessutom kan man erhålla soffan med höga 
sidoväggar. Levereras omonterad.

Läs mer om Play på inoff.se/play

Bordet Flex är anpassat för våra modulära soffserier, Play, Support 
och Flipper. Se sid 40. 

- 9110 10650 11910 12990 14340
     
     
     
- 12515 14530 16180 17590 19360
     
     
     
- 15920 18360 20360 22070 24215
     
     
     
- 17330 20600 23275 25565 28435
     
     
     
     
- 24140 28360 31810 34765 38470
     
     
     
     
- 30950 36025 40175 43730 48180
     
     
     
     
- 2115 2615 3020 3370 3805
     
     
     
- 6425 7610 8580 9410 10450

Powerdot (2 st usb) (monterad)               935-PM30
Powerdot Konsol Mini, Dubbel              935-SF02B
(Ange även 935-PM50 eller 935-PM51, se sida 82)
Powerdot Konsol Mini, Enkel                 935-SF01B
(Ange även 935-PM50 eller 935-PM51, se sida 82)
Kopplingsbeslag, per styck                          53039
(Rekommenderas 2 st per koppling)
Bultning (istället för kopplingsbeslag)             54865
Tillval stativ, ben, per soffa (ej medar)          54777
Tillval krom, per benpar                                53943
Tillval valfri färg (RAL), per benpar              53848 
Förstärkning, utvändig infästning                54787
Stansade hål för bultning i golv                    54776
(Anges vid order)
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

OBS powerdot levereras omonterad, kund 
ansvarar för kabeldragning och anslutning.
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Support är en svenskproducerad serie som består av soffor och pallar som kläs i valfritt 
tyg, konstläder eller läder. Benen finns såväl i metall som trä och är alltid försedda 
med ställfötter och kan fås i två höjder, 42 eller 46 cm. Support har nozagbotten och 
är stoppad med kallskum.

Bredd:  Se resp. produkt 
Djup:  75 cm 
Sitthöjd: 42 (46) cm 
Sittdjup:  49 cm 
Totalhöjd: 81 (85) cm

Tygåtgång: Se resp. produkt

Materialutförande Art.nr

Soffa 60, krom 51828
Längd: 60 cm
Tygåtgång: 2 lpm (sits: 1,3 rygg: 0,95 lpm)
Läderåtgång: 3 m² (sits: 1,4 rygg: 1,65 m²)

Soffa 120, krom 51830
Längd: 120 cm 
Tygåtgång: 3,5 lpm (sits: 1,9 rygg: 1,9 lpm)
Läderåtgång: 5,1 m² (sits: 2,35 rygg: 2,8 m²)

Soffa 180, krom 51832
Längd: 180 cm 
Tygåtgång: 4,4 lpm (sits: 1,9 rygg: 2,5 lpm)
Läderåtgång: 7,2 m² (sits: 3,25 rygg: 4 m²)

Soffa hörnmodul, 75, krom 52266
Längd: 75 cm 
Tygåtgång: 2,5 lpm (sits: 0,75 rygg: 1,8 lpm)
Läderåtgång: 4 m² (sits: 1,1 rygg: 2,95 m²)

Soffa svängd, 45 grader, krom 52267
Diagonalmått: 140 cm
Tygåtgång: 1,8 lpm (sits: 1,4 rygg: 2,1 lpm)
Läderåtgång: 4,65 m² (sits: 1,7 rygg: 2,9 m²)

Soffa svängd inåt 240, krom 51835
Diagonalmått: 240 cm
Tygåtgång: 5,5 lpm (sits: 2,2 rygg: 3,4 lpm)
Läderåtgång: 8,2 m² (sits: 2,9 rygg: 5,25 m²)

Soffa svängd utåt 230, krom 51836 
Diagonalmått: 230 cm
Tygåtgång: 4 lpm (sits: 2,35 rygg: 1,7 lpm)
Läderåtgång: 5,5 m² (sits: 2,9 rygg: 2,55 m²)

Armstöd, pris per styck 51880 
Tygåtgång: 0,75 lpm 
Läderåtgång: 0,65 m²

Pris

support.

Design: Tom Stepp

85 cm

so
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81 cm

Läs mer om Support på inoff.se/support

Bordet Flex är anpassat för våra modulära soffserier, Play, Support 
och Flipper. Se sid 40 

- 4735 5210 5600 5930 6345
     
     
     
     
- 7820 8650 9330 9910 10640
     
     
     
     
- 10665 11710 12560 13290 14205
     
     
     
     
- 7095 7685 8170 8585 9105
     
     
     
     
- 12305 12730 13080 13380 13750
     
     
     
     
- 25745 27050 28115 29030 30175
     
     
     
     
- 25710 26655 27435 28095 28930
     
     
     
     
- 1250 1430 1575 1700 1855so

ff
o

r /
 f

å
tö

lje
r.
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Bredd: Se resp. produkt 
Djup:  60 cm 
Sitthöjd: 42 (46) cm 
Sittdjup:  60 cm 
Totalhöjd: 42 (46) cm

Materialutförande Art.nr

Rund pall 90, krom 52304
Diameter: 90 cm
Tygåtgång: 1,7 lpm
Läderåtgång: 2 m²

Rak Pall 60, krom 51873 
Längd: 60 cm 
Tygåtgång: 1,3 lpm
Läderåtgång: 1,55 m²

Rak Pall 120, krom 51833 
Längd: 120 cm
Tygåtgång: 1,9 lpm
Läderåtgång: 2,6 m²

Rak Pall 180, krom 51834
Längd: 180 cm 
Tygåtgång: 2,6 lpm
Läderåtgång: 3,2 m²

Pall svängd 230, krom 52306
Diagonalmått: 230 cm
Tygåtgång: 3 lpm
Läderåtgång: 3,95 m²

185 - - - - -
205 - - - - -
     
295 - - - - -
995 - - - - -
     
895 - - - - -
     
410 - - - - -
565 - - - - -

Pris

support.

Design: Tom Stepp

Tillval Pris

(Vänligen notera att rund pall ej har Möbelfaktacertifierats)

Support är en svenskproducerad serie som består av soffor och pallar som kläs i valfritt 
tyg, konstläder eller läder. Benen finns såväl i metall som trä och är alltid försedda 
med ställfötter och kan fås i två höjder, 42 eller 46 cm. Support har nozagbotten och 
är stoppad med kallskum.

Läs mer om Support på inoff.se/support

Bordet Flex är anpassat för våra modulära soffserier, Play, Support 
och Flipper. Se sid 40. 

Tygåtgång: Se resp. produkt

Tillval valfri färg (RAL), per 1 st ben        54752
Kopplingsbeslag, per styck                      53039
(Rekommenderas 2st per koppling)
Bultning (istället för kopplingsbeslag)              54865
Powerdot Konsol Mini, Dubbel        935-SF02B
(Ange även 935-PM50 eller 935-PM51, se sida 82)
Powerdot Konsol Mini, Enkel            935-SF01B
(Ange även 935-PM50 eller 935-PM51, se sida 82)
Tillval trästativ (klarlackad ask, per 1 st ben)     54734
Tillval trästativ (kundbets NCS, per 1 st ben)     54735
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

OBS powerdot levereras omonterad, kund 
ansvarar för kabeldragning och anslutning.

- 6245 6650 6980 7260 7615
     
     
     
     
- 3100 3405 3660 3875 4145
     
     
     
     
- 4850 5300 5670 5985 6380
     
     
     
     
- 6560 7180 7685 8115 8655
     
     
     
     
- 13245 13955 14535 15035 15660
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Resty är en svenskproducerad soffa med träsockel och hel klädsel. Resty har stora 
valmöjligheter. Resty kan måttbeställas och kan även byggas med hörn. Resty 
kan även tillverkas med knappar, knappar och rutor samt pipstoppad.

Bredd: Enligt önskemål 
Djup: 67 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Sittdjup:  49 cm 
Totalhöjd: 90 cm

Tygåtgång:
1,9 lpm, domistikväv baksida 
3,5 m², domistikväv baksida 
2,5 lpm, klädd baksida rygg

Delad klädsel
Sits: 1,1 lpm / 2 m² 
Rygg: 1,4 lpm / 1,5 m²

Materialutförande
Soffa (per löpmeter)
(Med domistikväv baksida) 
 
Hörndel 
Längd: 67 cm Bredd: 67 cm. Tygåtgång 1,8 lpm

Knappar i rygg (per löpmeter)
Pipstoppning (per löpmeter)
Delad klädsel (tillägg på KT/T1-pris ovan)

- 6280 6730 7100 7415 7810
     
     
- 9185 9610 9960 10260 10630

Pris

Tillval Pris

Design: inoff

M
MONTERA

D

resty.

Läs mer om Resty på inoff.se/resty

395 - - - - -
1130 - - - - -
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support. joe. juno. friend.

Joe är en pall vars konstruktion möjliggör maximal stapelbarhet. Joe består 
av ett stålstativ i svart, vit eller silverfärgad lack som standard men kan också 
såväl kromas som lackas i önskad RAL-färg. Sitsen kan erhållas som träsits eller 
som klädd sits. 

Bredd:                                45 cm 
Djup:                                   45 cm 
Sitthöjd:                              46 cm 
Sittdjup:                              36 cm 
Totalhöjd:                           46 cm

Volym 4 pallar:               0,12 m3 
Vikt 4 pallar:                        16 kg

Tygåtgång 2 sitsar:       0,55 lpm
Läderåtgång sits:              0,4 m²

Materialutförande Art.nr
1690 - - - - -
1690 - - - - -
1860 - - - - -
     
     
1875 - - - - -
1875 - - - - -
2050 - - - - -

Pris
Bok svartbets/lack 54271
Bok vitbets/lack 54272
Bok kundbets/lack                       54273
(Lack ovan: vit, svart, silver) 

Bok svartbets/krom 59026
Bok vitbets/krom 59027
Bok kundbets/krom 59028

Klädd sits

Design: Anton Björsing

Tillval

Pris

Pris

60M
MONTERA

D T
TESTAD 30

träsits klädd sits

joe. pall

Läs mer om Joe på inoff.se/joe

Materialutförande Art.nr
Vagn till pall joe                       54290

Pris

vagn.

Vagn i plywood och med fyra hjul. Avsedd för att transportera och 
förvara staplade joe pall. Vagnen är diam 60 cm och höjden 11 cm.

Design: inoff

- 1935 1995 2040 2085 2135
     
- 2120 2180 2230 2270 2325

35 - - - - -
Lack, stativ - Valfri färg (RAL) 54293
Filttassar, per stol (monterade) 54202

Bok klädd sits/lack 54274
(Lack ovan: vit, svart, silver)

DESINFEKTI O
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4100
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Startkostnad 1950 kr per RAL-kulör. Därefter 75 kr/stol.

Bok klädd sits/krom 59029

https://www.inoff.se/produkter/joe-pall/
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Design: inoff

Materialutförande Art.nr Pris

Tillval Pris

Juno, Vesta och Pluto är en serie sittpuffar där antalet hörn skiljer dem åt. Juno 
har fyra hörn medan Vesta har fem. Pluto har också fyra hörn men storleken är 
mindre. Inspirationen till dess form har hämtats från naturen och de oregelbundna 
och varierande formerna gör att möbelns uttryck förändras beroende på hur de 
placeras i sin miljö. 

Bredd: 65 cm 
Djup: 67 cm 
Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 65 / 67 cm  
Totalhöjd: 44 cm

Volym 2 puffar: 0,45 m3
Vikt 2 puffar: 18 kg

Tygåtgång: 1,3 lpm
Läderåtgång: 1,92 m²

Helklädd 54282 - 3960 4270 4525 4740 5010

vesta.
Design: inoff

Bredd: 67 cm 
Djup: 70 cm 
Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 67 / 70 cm  
Totalhöjd: 44 cm

Volym 2 puffar: 0,45 m3
Vikt 2 puffar: 20 kg

Tygåtgång: 1,4 lpm
Läderåtgång: 1,92 m²

Helklädd 54283 - 3960 4270 4525 4740 5010

pluto

Design: inoff

Handtag i läder  54291
(1 st per puff)

410 - - - - -

Bredd: 57 cm 
Djup: 47 cm 
Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 47/57 cm  
Totalhöjd: 44 cm

Volym 2 puffar: 0,45 m3
Vikt 2 puffar: 10 kg

Tygåtgång: 0,85 lpm
(Tygbredd 140 cm annars 1,45 lpm)

Läderåtgång: 1,33 m²

Helklädd 54499 - 2855 3055 3220 3360 3540

juno.

Materialutförande Art.nr Pris

Materialutförande Art.nr Pris

Läs mer om Juno på inoff.se/juno

Tillval Pris
Handtag i läder  54291
(1 st per puff)

410 - - - - -

Tillval Pris
Handtag i läder  54291
(1 st per puff)

410 - - - - -

Läs mer om Vesta på inoff.se/vesta

Läs mer om Pluto på inoff.se/pluto
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Flipper är en svenskproducerad modulär sittmöbel med stora möjligheter att anpassas 
utifrån miljö och behov. Flipper består av en stomme i plywood och stoppningsmateri-
al av kallskum. Flipper bjuder på ett flexibelt sittande oavsett rum och miljö.

saga. 

Design: Tom Stepp

flipper.

Design: Ola Giertz

support.

Design: Tom Stepp

p
uffa

r. / p
a

lla
r, 

Saga har stomme i massiv klarlackad björk och med fast urinväv på sitsen som 
standard. Saga är stoppad med polyeter och klädseln på sitsen är avtagbar 
eller fast och kan erhållas i valfritt tyg, konstläder eller läder. Vid behov kan sitsen 
levereras utan urinväv. 

Support är en svenskproducerad pallar i olika former som kläs i valfritt tyg, konstläder 
eller läder. Benen finns såväl i metall som trä och är alltid försedda med ställfötter och 
kan fås i två höjder, 42 eller 46 cm. Support har nozagbotten och är stoppad med 
kallskum. 

Se sida 62 för mer information om Flipper pall. 

Se sida 70-71 för mer information om Saga pall. 

Se sida 77 för mer information om Support pall. 

Friend är en svenskproducerad serie sittmöbler med hög komfort som finns i två olika 
storlekar på puffar. Friend görs med stativ i metall som lackas eller kromas och produk-
ten är stoppad med polyeter. 

friend.

Design: Josefine Alpen

Se sida 61 för mer information om Friend pall. 

Day är en svenskproducerad modulär sittmöbel med stora möjligheter att anpassas 
utifrån miljö och behov. Day bjuder på ett flexibelt sittande oavsett rum och miljö.

day.

Design: ODDA design studio

Se sida 58-59 för mer information om Day pall. 
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tillbehör.

Materialutförande Art.nr

Kopplingsbeslag, per styck 53542 
(Rek 2st/stolspar)  
(coffee, dot, lami, lami 2.0, day)

Kopplingsbeslag, per styck 53039
(Flipper, play, support) 

Kopplingsbeslag (fast, bipackas) 53959
(Dot, knuff, use, frank)

55 - - - - -
     
     
     
205 - - - - -
     
     
330 - - - - -

Pris

kopplingsbeslag.

Kopplingsbelag till produkter i vårt sortiment. Se nedan till vilken produkt respektive kopplingsbeslag 
passar.

avtagbart

fastmonterat

avtagbart

Materialutförande Art.nr
Filttassar, per stol (monterade) 53857
(Miss, friend, eat, knuff, clara)
Filttassar, per stol (bipackas) 53857
(Coach, ester, use, frank)
Filttassar, per stol (bipackas) 54785
(Alma)

Filttassar, per stol (monterade) 54200
(Dot, knuff)
Filttassar, per stol (bipackas) 54200
(Coffee, lami, lami 2.0)

Fothuvar, per stol (bipackas) 53858
(Coffee, lami, lami 2.0)

Filttassar, per stol (monteras) 54202
(Knuff, joe, eat, i-chair)

Filttassar, per stol (monteras) 54203
(Solo, friend)

Filttassar, per stol (monteras) 54270
(Cab)

35 - - - - -
     
35 - - - - -
     
35 - - - - -
     
     
35 - - - - -
     
35 - - - - -
     
     
35 - - - - -
     
     
35 - - - - -
     
     
35 - - - - -
     
     
35 - - - - -

Pris

filttassar.

Våra produkter levereras med plasttassar om inget annat anges vid produkten. Vi kan 
erbjuda filttassar att beställa till våra produkter enligt nedan information. Filttassar levereras 
monterade eller bipackas enligt nedan inforamtion om till vilken produkt.

Materialutförande Art.nr
Powerbox liten, 31x14 cm     935-K44C 
Silver, vit eller svart. (bipackas)
(2 st el, 2 st data, 2 st USB, 1 st VGA, 1st HDMI)

Powerbox stor, 61x14,8 cm    935-K46D 
Silver, vit eller svart. (bipackas)
(4 st el, 4 st data, 2 st USB, 1 st VGA, 1st HDMI)

Powerbox Quik, 29x14 cm.     935-F200 
Borstad stål. (bipackas)
(2 st el, 2 st data, 2 st USB)

Powerdot, (monterad i flipper)  935-PD14 
(1 st el, 2 st USB)

Powerdot, (monterad i Play)      935-PM30

Powerdot Konsol Mini              935-SF02B
Dubbe. Vit eller svart. (bipackas) 
Ange även 935-PM50 eller 935-PM51

Powerdot Konsol Mini            935-SF01B
Enkel. Vit eller svart. (bipackas)
Ange även 935-PM50 eller 935-PM51

2150 - - - - -
     
     
     
3225 - - - - -
     
     
     
1095 - - - - -
     
     
     
1395 - - - - -
     
     
1155 - - - - -
     
995 - - - - -
     
     
     
895 - - - - -

Pris

powerboxar.
Powerboxar och trådlösa laddningsplattor som tillval till våra produkter.

935-PM50

935-PM51

935-PM30 935-PD14
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Denna prislista gäller för försäljning i Sverige, om inte annat anges på 
framsidan. Om inoffs kund säljer inoffs produkter till en marknad utanför 
den som denna prislista gäller, begränsas inoffs ansvar till denna prislistas 
aktuella marknad. 

Priser: Samtliga priser är bruttopriser i SEK, exklusive mervärdesskatt.

Leveransvillkor: Fritt fabrik (EXW, Incoterms). 

Fraktkostnad Sverige postnummer 10-77:
- Vid order över 9000 sek netto: 6% av ordervärdet, netto.
- Vid order under 9000 sek netto: 800 kr sek netto.

Fraktkostnad Sverige postnummer 78-99:
- Vid order över 12000 sek netto: 9% av ordervärdet, netto.
- Vid order under 12000 sek netto: 900 kr sek netto.

Kostnader för eventuella tilläggstjänster såsom garantitjänst, telefonavise-
ring och liknande samt särskilda leveranssätt såsom behov av bakgavellift 
eller omlastning till mindre bilar debiteras utöver ovan. Vid upprätthållan-
de av speciella fraktdokument så som ursprungscertifikat etc. debiteras 
dessa kostnader.

I största möjliga utsträckning försöker inoff effektivisera transportflödet, inte 
minst för att minska påverkan på miljön i största möjliga utsträckning. Av 
denna anledning gör vi inför leverans av varje order en bedömning om 
hur hela eller del av order kan transporteras på mest effektiva sätt. I de fall 
den samlade bedömningen ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv 
motiverar det kan det medföra att ni för er order i vissa fall kan erhålla 
flera sändningar.

Leveranstider: Lagerhållna produkter finns för omgående leverans. Övriga 
produkter har normalt 5-7 veckors leveranstid. Längre leveranstider kan 
förekomma. Leveranstid anges på ordererkännande och är beräknad 
leveransvecka från inoff. Leveransveckan förutsätter att anvisat tyg finns 
tillgängligt hos tygleverantören så att inoff har det senast 15 arbetsdagar 
före planerad leveransvecka. Leveransveckan förutsätter även att all in-
formation för orderns fullgörande har inkommit till inoff vid tillfället för när 
ordererkännandet skickas. Om tyget eller information från kund inkommer 
senare än detta förbehåller sig inoff rätten att riskera tvingas försena leve-
ransveckan med minst motsvarande tid. Kund kan i dessa fall inte bli kom-
penserad ekonomiskt. inoff är inte skyldiga att ersätta eventuella merkost-
nader eller andra förluster som uppkommit till följd av leveransförsening. 
Kund äger ej heller rätten att annullera order till följd av leveransförsening. 

Ändring/annullering: Vid ändringar eller annullering av order debiteras för 
inoff redan uppkomna kostnader, minst netto 500 kr.

Garanti: 3 års garanti mot material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Utval-
da produkter har 5 års garanti, se särskild symbol       . För specialanpassade 
produkter lämnas 2 års garanti. Garantin gäller från originalfakturans datum. 
Normalt slitage, försämring eller skador på lackerade/betsade detaljer samt 
glid- och filttassar täcks ej av fabriksgaranti. Garantin gäller ej beklädnads-
material eller slitage och inte heller om fel som uppkommer till följd av fel-
aktig användning eller montering av produkten. Notera särskilt produktens 
skötselråd samt att det är viktigt att produktens skruvar efterdras efter en tids 
användning. 

Produktförändringar: inoff förbehåller sig rätten att under gällande prislis-
ta genomföra produktförändringar, och därtill tillhörande prisjusteringar, 
utan att det föregås av särskild information. Senaste aktuella prislista finns 
tillgänglig i elektroniskt format (pdf) och vid osäkerhet om ni har senaste 
aktuella prislista vänligen kontakta oss på info@inoff.se eller +46 (0) 451-
775360  

Betalningsvillkor: Normalt 30 dagar netto. Gäller från tidpunkten för leve-
rans från inoff. Efter särskild bedömning kan andra betalningsvillkor, såsom 
förskottsbetalning, bli aktuella. inoff förbehåller sig rätten att ändra betal-
ningsvillkoren därefter. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

Äganderättsförbehåll: Levererat gods förblir inoffs egendom till dess att full 
betalning har erlagts. Vid order avseende för prov eller till utställning då 
inoff kan behöva producera utifrån specifikt önskemål kan dessa försälj-
ningsvillkor komma att justeras. 

Särskilda försäljningsvillkor för prov- och utställningsprodukter: Vid beställ-
ning av provprodukter eller produkter till utställning gäller följande försälj-
ningsvillkor om inte annat överenskommits med inoff eller dess säljare: 60% 
varurabatt, leveransvillkor fraktfritt, betalningsvillkor 90 dagar netto. Even-
tuell returfrakt bekostas av kunden. Vid prov- eller utställningsmöbler som 
behöver produceras för ändamålet kontakta oss för offert.

Transportskador: Kontrollera ditt gods vid ankomst. Synliga skador skall 
noteras på fraktsedeln vid mottagandet. Chauffören ska i sin tur också 
signera. Vid transportskador där godset fraktats på inoffs fraktavtal ska 
anmälan göras till inoff inom 5 dagar för mottagningsdatum. För att du 
ska kunna göra en anmälan om en dold transportskada behöver förpack-
ningen öppnats och kontrollerats inom 5 arbetsdagar från leverans. Trans-
portskadad produkt och emballaget ska sparas till annat meddelas av inoff. 

Reklamationer: Reklamationer skall skriftligen anmälas till inoff senast 5 
dagar efter att felet uppstått. Anses levererat gods vara felaktigt sker av-
hjälpande av felet genom reparation eller utbyte av det felaktiga godset. 
inoff ska anses ha fullgjort sin skyldighet för felet när nytt eller reparerat 
gods sänts till den adress dit det felaktiga godset levererats. inoff avgör 
vilket av alternativen som felet skall avhjälpas på. Ersättningsleverans de-
biteras enligt gällande prislista och krediteras vid godkänd reklamation. 
inoff åtar sig ej att ersätta merkostnader eller förluster som uppkommit till 
följd av reklamation. Anmälan av reklamation görs till inoff på info@inoff.
se eller +46 (0) 451-775360.

Ansvar: inoff ansvarar inte i något fall för skada som drabbar köparen 
till följd av att varan orsakat skada på annan egendom. inoff är heller 
inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen som 
grundas på skadeståndsanspråk från tredje man eller från av köparen an-
ställd personal.

Returer: Retur av gods får inte ske utan godkännande från inoff. Retur-
handling erhålls i normalfallet av inoff. Produkt ska returneras i originalför-
packning.
Returadress: inoff inred ab, Tonvägen port 8, 282 61 Bjärnum. Märk godset 
med ert och vårt ordernummer. 

Giltighet: Giltigheten på denna prislista inleds 2021-04-01 och upphör 
2022-03-31. Observera att den tryckta versionen av prislistan kan komma 
att uppdateras under aktuellt prisår. För senaste version av prislistan gäller 
därför elektronisk version. För senaste aktuella version vänligen kontakta 
inoff, +46 (0) 451-775360.
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e x p r e s s l a g e r .
L LA

G
ERVARA

Nedan följer produkter som generellt lagerhålls och därmed finns för snabb leverans, 2-5 arbetsdagar. Vi reserverar oss 
för begränsat antal och ev.  slutförsäljning. 

Alma stol, sid. 7
Björk klarlack/klädd sits 
Björk vitbets/klädd sits 
Björk svartbets/klädd sits 
- för antal, tyg och färg på basker vänligen 
kontakta oss. 

Alma karmstol, sid. 8
Björk klarlack/träsits 
Björk klarlack/klädd sits 
Björk vitbets/klädd sits 
Björk svartbets/ klädd sits 
- för antal, tyg och färg på basker vänligen 
kontakta oss. 

Coach stol, sid. 12
Ek klarlackad/svart konstläder  

Coffee stol, sid. 12
Björk klarlack/krom 
Björk klarlack/silverlack 
Vitlack/krom
Vitlack/silverlack 
Svartlack/krom
Svartlack/silverlack 
Svart konstläder/krom 
Svart konstläder/silver 

Ester stol, sid. 16
Björk klarlack/klädd sits 
Björk vitbets/klädd sits 
- för antal, tyg och färg på basker vänligen 
kontakta oss. 

Ester karmstol, sid. 16
Björk klarlack/klädd sits 
Björk vitbets/klädd sits 
- för antal, tyg och färg på basker vänligen 
kontakta oss. 

Lami stol, sid. 28
Svart konstläder/krom 
Svart konstläder/silverlack 

Lami 2.0 stol, sid. 28
Svart högtryckslaminat/krom 
Vit högtryckslaminat/krom  
Grå högtryckslaminat/krom 
Svart högtryckslaminat/silverlack 
Vit högtryckslaminat/silverlack 
Grå högtryckslaminat/silverlack 

Use stol, sid. 30
Björk klarlack/träsits 
Björk svartbets/träsits 

Use karmstol, sid. 30
Björk klarlack/träsits 
Björk svartbets/träsits 

Use barstol låg, sid. 35
Björk klarlack/träsits 
Björk svartbets/träsits 

Use barstol hög, sid. 35
Björk klarlack/träsits 
Björk svartbets/träsits 

stolar
Adapt matbord, sid. 36
140x80 Vit laminat/vitbetsad björk
140x80 Svart laminat/svartbetsad björk
140x80 Björklaminat/klarlackad björk 
180x80 Vit laminat/vitbetsad björk
180x80 Svart laminat/svartbetsad björk
180x80 Björklaminat/klarlackad björk 

Blade bordsstativ, sid. 37
T116H70, matbordshöjd/krom 
T116H70, matbordshöjd/lack 
T176H70, matbordshöjd/krom 
T176H70, matbordshöjd/lack 
X58H70, matbordshöjd/krom 
X58H70, matbordshöjd/lack 
X85H70, matbordshöjd/krom 
X85H70, matbordshöjd/lack 
X58H87, ståbordshöjd/krom 
X58H87, ståbordshöjd/lack 
X58H107, ståbordshöjd/krom 
X58H107, ståbordshöjd/lack 
X58H50, soffbordshöjd/krom 
X58H50, soffbordshöjd/lack 
X39H50, soffbordshöjd/krom 
X39H50, soffbordshöjd/lack 

Gear soffbord, sid. 39
Diam 50 ek klarlack 
Diam 50 ek svartbets
Diam 50 ek vitbets
Diam 50 ask klarlack 
Diam 70 ek klarlack 
Diam 70 ek svartbets 
Diam 70 ek vitbets
Diam 70 ask klarlack 

Joe soffbord, sid. 40
Diam 50 vit laminat/krom 
Diam 50 svart eklaminat/krom  
Diam 50 vit laminat/lack 
Diam 50 svart eklaminat/lack  
Diam 70 vit laminat/krom 
Diam 70 svart eklaminat/krom  
Diam 70 vit laminat/lack 
Diam 70 svart eklaminat/lack  

Nina soffbord, sid. 41
Diam 50 vit laminat/krom 
Diam 50 svart eklaminat/krom  
Diam 50 vit laminat/svart 
Diam 50 svart eklaminat/svart  
Diam 50 vit laminat/vit 
Diam 50 svart eklaminat/vit  
Diam 70 vit laminat/krom 
Diam 70 svart eklaminat/krom  
Diam 70 vit laminat/svart 
Diam 70 svart eklaminat/svart  
Diam 70 vit laminat/vit 
Diam 70 svart eklaminat/vit  
110x60 vit laminat/krom 
110x60 svart eklaminat/krom  
110x60 vit laminat/svart 
110x60 svart eklaminat/svart  
110x60 vit laminat/vit 
110x60 svart eklaminat/vit  
87x67 vit laminat/krom 
87x67 svart eklaminat/krom  
87x67 vit laminat/svart 
87x67 svart eklaminat/svart  
87x67 vit laminat/vit 
87x67 svart eklaminat/vit  

Saga soffbord, sid. 42
65x65 björklaminat/massiv björk 
100x65 björklaminat/massiv björk 

barstolar

bord forts. bord
Saga matbord, sid. 42
140x90 björklaminat/massiv björk 
180x90 björklaminat/massiv björk 
210x90 björklaminat/massiv björk 

Ester matbord, sid. 39
140x85 klarlack björk/klarlack björk 
140x85 björklaminat/klarlack björk 
140x85 vit laminat/vitbets björk 
180x85 klarlack björk/klarlack björk 
180x85 björklaminat/klarlack björk 
180x85 vit laminat/vitbets björk 
Diam 120 klarlack björk/klarlack björk 
Diam 120 björklaminat/klarlack björk 
Diam 120 vit laminat/vitbets björk 
möjlighet till iläggsskiva till bord diam 120

Yack, sid. 43
70x70 laminat, plywood/krom 
70x70 laminat, plywood/lack 
120x70 laminat, plywood/krom 
120x70 laminat, plywood/lack 
180x70 laminat, plywood/krom 
180x70 laminat, plywood/lack 

Framie mat- och konferensbord, sid. 44-45
120x80 vit laminat/krom 
120x80 vit laminat/lack 
190x80 vit laminat/krom 
190x80 vit laminat/lack 
200x100 vit laminat/krom 
200x100 vit laminat/lack 
240x100 vit laminat/krom 
240x100 vit laminat/lack 
360x100 vit laminat/krom 
360x100 vit laminat/lack 
460x100 vit laminat/krom 
460x100 vit laminat/lack 
540x100 vit laminat/krom 
540x100 vit laminat/lack 

Line / Stand by konferensbord, sid. 46-49
190x100 ellips vit laminat/krom 
190x100 ellips vit laminat/lack 
190x100 ellips björk laminat/krom 
190x100 ellips björk laminat/lack 
240x120/80 vit laminat/krom 
240x120/80 vit laminat/lack 
240x120/80 björk laminat/krom 
240x120/80 björk laminat/lack 
320x120/80 vit laminat/krom 
320x120/80 vit laminat/lack 
320x120/80 björk laminat/krom 
320x120/80 björk laminat/lack 
380x120/80 vit laminat/krom 
380x120/80 vit laminat/lack 
380x120/80 björk laminat/krom 
380x120/80 björk laminat/lack 
440x120/80 vit laminat/krom 
440x120/80 vit laminat/lack 
440x120/80 björk laminat/krom 
440x120/80 björk laminat/lack 

Basic bordsskiva, sid. 51
60*70 laminat vit 
120*70 laminat vit 
180*70 laminat vit 
Diam 70 laminat vit 
Diam 120 laminat vit 

Club fåtölj, sid. 56
Svart konstläder    

fåtöljer
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s k ö t s e l r å d .
För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutveck-
lingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats. Korrekt montering och rätt underhåll av möbeln ger förutsättningar för lång 
livslängd med hög kvalitet. 

Klädselmaterial
För tyger rekommenderas det att underhållning görs med dammsug-
ning. Vid fläckar använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel 
avsett för tyg. Använd alltid en vit trasa för att minimera risken med 
avfärgning. Om inget ovan avhjälper problemet kontakta oss eller 
tygleverantören för vidare hjälp.

För konstläder/vinyl rekommenderas det att avtorkning sker med  tra-
sa eller mjuk svamp och mild tvållösning t.ex. diskmedel. Eftertorka 
med torr trasa. Svårare fläckar gnuggas försiktigt bort med trasa och 
rengöringsmedel avsedda för konstläder. Observera att infärgade 
tyger ex jeans kan missfärga konstläder av ljusare kulör med perma-
nent färgskiftning som följd. Kontakta oss eller leverantör för råd och 
tips.

För läder rekommenderas det att avtorkning sker torr och mjuk trasa.
Använd inte föremål som kan repa lädret t.ex. dammsugare. För
fläckborttagning gnugga försiktigt med lätt fuktad trasa. Använd
inte kemikalier eller motsvarande utan kontakta oss för vidare 
instruktioner. För att bibehålla lädrets beskaffenhet bör möbeln inte 
placeras i direkt soljus eller nära en värmekälla, ex element. 
 
För anvisade klädselmaterial ansvarar inoff inte för skötselråd, tålighet 
mot desinfektionsmedel, klädselmaterialets lämplighet i miljön etc.

Rengöring med desinfektionsmedel
Produkter som i prislistan är utmärkt med symbolen ovan kan helt eller 
delvis rengöras med desinfektionsmedel, antingen i standardutföran-
de eller som tillval. Kontakta inoff för vägledning. Tänk på att eftertor-
ka efter rengöring med alkoholbaserade rengöringsmedel.

Metall
Det rekommenderas att avtorkning görs med en torr trasa. För fläck-
borttagning rekommenderas en fuktig trasa och ett milt rengörings-
medel utan lösnings/slipmedel. Eftertorka med torr och mjuk trasa. 

Laminat
Det rekommenderas att underhåll initialt sker genom avtorkning 
med en mjuk och torr trasa och i nästa steg med mild tvållösning 
t.ex. diskmedel. Laminat klarar av de flesta kemikalier och vätskor 
under kortare tid men dessa kan absorberas av laminatet om man 
inte torkar av lite skyndsamt. Tuffare fläckar avlägsnas med ammo-
niak, t.ex fönsterputs, alternativt T-röd, men prova på en mindre syn-
lig yta först. Rengöringsprodukter med slipmedel ska undvikas helt. 

Trä/fanér
Det rekommenderas avtorkning med en torr trasa. Vid fläckar an-
vänd en lätt fuktad trasa i kombination med ett milt rengöringsme-
del. Avstå från att använda rengöringsmedel innehållandes lös-
ning/slipmedel. Var noggrann med att avlägsna all fukt från ytan 
efter rengöring. Observera att trä är ett levande material som ut-
sätts för ex fuktrörelse och färgförändring över tid, detta är fullt nor-
malt och bör bejakas. 

Om produkten ytbehandlats med lack anpassat för att klara an-
vändning av starkare rengöringsmedel / desinfektionsmedel etc så 
rekommenderas som alkoholhalt på max 75 vol%.  Det är vidare 
viktigt att tänka på att medlet ej får ligga mer än några sekunder 
på ytan innan det torkas upp. Var noggrann med allt medel torkas 
upp. Rekommendationen är att placera / spraya medlet i en trasa 
och därefter rengöra möbeln. På så vis påförs lagom mängd ren-
göringsmedel och det blir inte heller påfört för koncentrerat, eller 
riskerar ligga på ytskiktet för lång tid.Ni får gärna ta kontakt med oss om ni känner er osäkra och vill ha 

råd och tips om hur du får en hållbar kvalitetsmöbel.
+46 (0) 451-775360 | info@inoff.se

DESINFEKTIO
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mailto:info@inoff.se
tel:+46 (0) 451-775360
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inoff inred ab • Box 82 • 282 03 Bjärnum • Sweden  
Tel +46 451-77 53 60 • info@inoff.se • www.inoff.se

www.inoff.se
MEETING    DINING    RELAXING    CARING

OFFERT & UPPHANDLING
Jessica Nilsson
+46 (0) 451-77 53  65
jessica.nilsson@inoff.se 

INTERIOR DESIGNER
Hanna Larsson
+46 (0) 451-77 53 69
hanna.larsson@inoff.se

SÄLJARE SVERIGE
Mattias Unander
+46 (0) 451-77 53 66
mattias.unander@inoff.se

KUNDTJÄNST, FAKTUROR & EKONOMI
inoff inred ab
+46 (0) 451-77 53 60
info@inoff.se

KUNDTJÄNST & ORDER
Anna Ghotvi
+46 (0) 451-77 53  61
anna.ghotvi@inoff.se 

REKLAMATIONER
inoff inred ab
+46 (0) 451-77 53 60
info@inoff.se

k o n t a k t .

Showroom: Gamla Spritfabriken i Ödåkra samt Hantverkargatan 7 i Stockholm. 
V.v. kontakta oss för besök.
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