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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
PRISER

KLÄDSELMATERIAL

Föregående priser är inte längre giltiga. Alla priser är i
svenska kronor, exkl. lagstadgad mervärdesskatt och eventuella
införtullningsavgifter.

Blå Stations standardtyger finns i vår TYGLISTA. Vid insänt tyg
förbehåller sig Blå Station rätten att välja mönsterriktning och val av
rätsida om skriftlig klädselinstruktion saknas. Om möbeln kläs med
tyg som ej ingår i Blå Stations standardsortiment, måste tyget först
godkännas av Blå Station.

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto eller enligt skriftlig överenskommelse. Efter
förfallodag debiteras dröjsmålsränta med diskonto +12%. De sålda
varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fullo betalda.
LEVERANSVILLKOR
Fritt fabrik, inklusive emballage.
REKLAMATION
Eventuell reklamation skall vara Blå Station tillhanda senast 7 dagar
efter varans mottagande. Levererat gods får ej returneras utan Blå
Stations godkännande.
TRANSPORTSKADA
All transport sker på köparens risk. På skriftlig begäran ordnas
transportförsäkring, varvid försäkringspremien debiteras köparen.
Om gods är skickat på Blå Stations fraktavtal är kund vid
mottagande av gods skyldig att verifiera att sändningen är korrekt
avseende antal kolli, samt varornas skick. Om ett emballage är
skadat eller ett kolli saknas skall detta noteras på fraktsedeln samt
skall ett skriftligt meddelande skickas till Blå Station inom 5 dagar.
Om så inte sker äger Blå Station rätt att ta ut eventuella extra
kostnader för ärendet. Denna information är en återförsäljare skyldig
att lämna vidare till sin slutkund.
GARANTITID
Blå Station lämnar 3 års garanti från leveransdatum gällande
material och konstruktionsfel. Garantin gäller ej beklädnadsmaterial,
inte heller skador, eller vad som kan anses som normalt slitage. För
specialanpassade produkter lämnas 1 års garanti.
LEVERANSTID
4-8 veckor eller enligt överenskommelse.

ELSÄKERHET
Blå Station erbjuder specifika produkter förberedda för montage
av el. El-artikeln säljs separat och installeras samt brukas enligt
tredjeparts-tillverkarens rekommendationer. Vid leverans av
produkt förberedd för el tillsammans med el-artikel bifogar
Blå Station monteringsanvisningar som kan komma direkt från
tredjeparts-tillverkaren. Blå Station kan ej bistå med ritningar på
kopplingsschema och/eller eller belastningsberäkning för el-kretsen.
Vid montering, hopkoppling samt idrifttagande av el-artiklar så är
det installatörens skyldighet att korrekt installation är genomförd.
Viktigt: Blå Station rekommenderar att alla anslutningar till elnätet ska
göras av en kvalificerad elektriker!

ÖVRIGT
Prislistan avser standardprodukter. Andra utföranden kan offereras
för projekt, kontakta oss för vidare information. På en del ställen i
prislistan hänvisas till färgkartor, en del av dessa finner du i början
av prislistan och på www.blastation.se
Vi har valt vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö Garveri som
standard, men arbetar också med läder från Elmo och Sörensen. På
samtliga läder gäller: ’En viss mängd repor och revor må finnas på
huden då detta är ett bevis på att koa haft en viss frihet i livet’.
– Börge Lindau
Vid val av vinyl och konstläder som klädsel, kan det bli små rynkor
längs sömmen. Detta gäller produkter med runda former.
Vid köp av olika produkter lackerade i färg med ställkostnad så
utgår endast en ställkostnad/färg.
RESERVATIONER
Vi förbehåller oss rätten till pris-, design- och konstruktionsändringar
samt förändring av betalningsvillkor.

ÄNDRINGAR
Blå Station skickar ut två Orderbekräftelser.
Den första Orderbekräftelsen skickas för att beställaren ska granska
att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella
anmärkningar ska göras till Blå Station inom 48 timmar efter erhållen
orderbekräftelse, varefter ordern sätts i produktion och ändringar av
antal eller utförande inte kan godkännas.
Den andra Orderbekräftelsen, med bekräftad leveranstid, skickas
därefter inom 7 dagar. Vid, av Blå Station, godkänd retur av
felbeställda varor debiteras 40% av varuvärdet.
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MILJÖ, KVALITET & HÅLLBARHET
MILJÖ & KVALITET

SVANEN MILJÖMÄRKNING

Blå Station är ett designföretag med egen utveckling, produktion,
marknadsföring och försäljning av smarta, innovativa, hållbara
kvalitetsmöbler för ett långt liv i offentlig miljö. Detta görs under eget
internationellt varumärke.

Produkter märkta med Svanen symbolen i prislistan markerar att
hela eller delar av kollektionen är godkända och certifierade enligt
Svanens kriterier. Kontakta oss för mer information.

För oss har ett aktivt miljöarbete alltid varit en självklarhet och det
återspeglas i våra val av material och produktionsprocesser.
ISO 9001 - KVALITETSLEDNING
Blå Station är fr.o.m. hösten 2021 ISO 9001 certifierade.
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för
verksamhetsprocesser med fokus på följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

Kundfokus
Ledarskap
Medarbetarnas engagemang
Processinriktning
Kontunuerlig förbättring
Faktabaserade beslut
Relationshantering

Svanenmärkningen borgar för att möbeln har en minimal
miljöpåverkan och hög kvalitet. Möbler som håller för lång
användning är i sig miljöbesparande eftersom de inte behöver bytas
ut på lång tid. Därför testas möblernas hållbarhet, stabilitet och
säkerhet innan de godkänns av Svanen.
Svanens miljökrav innebär bland annat att inget trä får hämtas från
skyddsvärda skogar. Minst 70 procent ska dessutom komma från
certifierat hållbart skogsbruk, där en oberoende part granskat att
avverkningen följer strikta regler och att återplantering av skogen
sker. Textilier och stoppningar måste klara hårda kemikaliekrav
från odlingen av bomull (som inte får besprutas) till färdigt
material. Vissa flamskyddsmedel och färgämnen är helt förbjudna.
Den metall som används ska vara återvunnen till stor del. Det
minskar energiförbrukningen och utsläpp som annars följer av
metallframställning, vilket i sin tur minskar stolens påverkan på
växthuseffekten.

ISO 14001 - MILJÖLEDNING

GREENGUARD GOLD

Blå Station är fr.o.m. hösten 2021 ISO 14001 certifierade.

Produkter märkta med UL GREENGUARD Gold symbolen i prislistan
markerar att hela eller delar av kollektionen är godkända och
certifierade enligt UL GREENGUARD Golds kriterier. Kontakta oss för
mer information.

ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard för
planering, genomförande, uppföljning och kontinuerlig förbättring av
verksamhetens miljöarbete. En certifiering enligt ISO 14001 innebär
ett målmedvetet arbete med en dokumenterad förbättring inom
följande områden:
•
•
•
•
•
•

Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per
levererad nytta.
Hållbar produktutveckling utifrån ett livscykelperspektiv.
Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära
ekonomin.
Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande
affärsidé.
Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad
kompetens internt.
Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och
förbättrade leverantörsrelationer.

MÖBELFAKTA
Produkter märkta med Möbelfakta symbolen i prislistan markerar att
hela eller delar av kollektionen är godkända och certifierade enligt
Möbelfaktas kriterier. Kontakta oss för mer information.
Möbelfaktas grundkriterier omfattar riktlinjer inom tre områden;
kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.
De miljökrav som ligger till grund i Möbelfakta är baserade
på kriterier från Miljöstyrrådet. Det innebär krav på såväl låg
miljöpåverkan som god kvalitet. Möbler som håller för lång
användning är i sig miljöbesparande eftersom de inte behöver
bytas ut så snart. Möblerna testas gällande hållbarhet, stabilitet och
säkerhet innan de godkänns för Möbelfakta.
De tekniska kraven bygger på etablerade Europeiska och
internationella standarder (bl.a EN och ISO) och kraven på socialt
ansvar är baserade på principer från FN:s uppförandekod (”Code
of Conduct”).

Produkter som tilldelas UL GREENGUARD Gold certifikat är
vetenskapligt bevisade att uppfylla några av världens strängaste
kemiska utsläppsstandarder, vilket bidrar till att minska risken för
kemisk exponering och luftföroreningar inomhus.
UL GREENGUARD Gold certifieringen inkluderar hälsobaserade
kriterier för kemikalier och kräver också lägre totala VOCutsläppsnivåer. Detta för att säkerställa att produkten är lämpliga för
användning i miljöer som skolor och sjukvårdsanläggningar.
Förutom att begränsa utsläppen av mer än 360 VOC och
begränsa det totala kemiska utsläppet, måste GREENGUARD
Gold-certifierade produkter också uppfylla kraven för Kaliforniens
folkhälsoavdelning (CDPH) (även känd som Kalifornien avsnitt
01350). Kontorsmöbelprodukter som är GREENGUARD Goldcertifierade är också kompatibla med BIFMA X7.1-standarden och
BIFMA e3-poäng 7.6.1, 7.6.2 och 7.6.3.
ÅTERBRUK
Blå Station har en flik på hemsidan som heter ReUse där möbler
som tidigare varit i bruk på utställningar, utgående modeller, samt
provmöbler kan köpas till ett starkt reducerat pris.
Blå Station erbjuder även lösningar för renovering och återbruk för
Blå Stations produkter där en lösning tas fram baserat på kundens
önskemål, produkt, skick, kvantitet och region. Kontakta oss för mer
information.
Blå Station sammarbetar även med place2place för att
tillgängliggöra produkter för återbruk.

För att säkerställa högsta möjliga kvalité granskas Möbelfaktas
kriterier kontinuerligt och revideras efter senaste gällande standarder.
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BILDREGISTER

Gaia | 52

Couronne | 37

Prinsessan | 86

Jack | 61

Kaffe | 65-66

Bit | 20-21

Ping-Pong | 78-79

Arc | 14

Ginkgo | 54

Jackless | 62

Bubble | 34

Visp | 105

Pinzo Bord | 80

Bucket | 35

Bside | 33

Honken | 57

L1 | 70

Combo | 36

Size | 91-96
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O11, O12 | KAFFE

Thomas Bernstrand 2014

81

81

45

55

O11

45

51

5.9 kg | 0.32 m3/1-3 pcs

55

O12

110

10.6 kg | 1.06 m3/1-4 pcs

STAPELBAR STOL | BÄNK. För inom- och utomhusbruk. Stativ i stålrör.
Förzinkat och lackerat stål enligt fk. 2a med fin struktur, alternativt
galvaniserat stål. Sits i formgjuten polyuretan, PUR. Stol Kaffe O11 kan
också fås med stoppad sits. Fötter i plast.
Sits i PUR
O11 Svart stativ | Svart sits

3Ê080

O11 Galvaniserat stativ | Svart sits

3Ê340

O11 Stativ andra färger ur fk. 2a & 2b* | Svart sits

3Ê240

O11 Stativ i kundvald RAL-färg**. Minimi 8 st/färg | Svart sits

3Ê240

O12 Svart stativ | Svart sits

6Ê640

O12 Stativ andra färger ur fk. 2a & 2b* | Svart sits

6Ê870

O12 Stativ i kundvald RAL-färg**. Minimi 8 st/färg | Svart sits

6Ê870

Sits i Tyg

Bas

1

2

3

4

Läder 1

O11 Svart stativ | Stoppad sits

3 Ê480

3 Ê610

3 Ê710

3Ê800

3Ê960

4Ê270

O11 Galvaniserat stativ | Stoppad sits

3 Ê710

3 Ê840

3 Ê940

4Ê030

4Ê190

4Ê500

O11 Stativ andra färger ur fk. 2a & 2b* | Stoppad sits

3 Ê710

3 Ê850

3 Ê970

4Ê040

4Ê200

4Ê500

O11 Stativ i kundvald RAL-färg**. Minimi 8 st/färg | Stoppad sits

3 Ê710

3 Ê850

3 Ê970

4Ê040

4Ê200

4Ê500

Tillägg Netto (+)
*Ställkostnad för stativ andra färger ur fk. 2a & 2b, NETTO/färg

2 Ê000

**Ställkostnad för stativ i kundvald RAL-färg, NETTO/färg

6Ê000

OBS! Till stativ i kundvald RAL-färg väljs alltid svart sits. Andra färger på sits
eller stativ för projekt, fråga oss.
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L11 | KAFFE

Thomas Bernstrand 2014

Ø45 | Ø60 | Ø75 | Ø90

118x38 | 65x65 | 130x65

72
50

40

118

38

90

90

90

90

L11

BORD. Bord med ben i zinkat, lackerat stålrör. Bordskivorna i massiv
ek, ask eller valnöt avser inomhusbruk. Plastfötter. Bordet går enkelt att
demontera. Bordsskiva tjocklek 25 mm.
Kaffebordet finns i många höjder och storlekar. Kaffebord för
utomhusbruk, se följande sida.
Bordsskiva (cm) | Höjd 40 och 50 cm
Antal ben
L11 Svart stål | Klarlackerad eller oljad ek

Ø45

Ø60

Ø75

Ø90

Ø90

3

3

3

3

4

3Ê530

4 Ê420

5 Ê240

6 Ê570

7 Ê270

L11 Svart stål | Svartbetsad ask

3Ê740

4 Ê670

5 Ê600

7 Ê130

7 Ê820

L11 Svart stål | Klarlackerad ask

3Ê340

4 Ê160

4 Ê920

6 Ê100

6 Ê800

L11 Svart stål | Klarlackerad eller oljad valnöt

3Ê810

5 Ê510

7 Ê890

10 Ê240

10 Ê930

118x38

65x65

130x65

4

4

4

L11 Svart stål | Klarlackerad eller oljad ek

5Ê030

4 Ê830

6 Ê980

L11 Svart stål | Svartbetsad ask

5Ê340

5 Ê120

7 Ê660

L11 Svart stål | Klarlackerad ask

4Ê760

4 Ê590

6 Ê500

L11 Svart stål | Klarlackerad eller oljad valnöt

7Ê060

6 Ê850

10 Ê980

Ø60

Ø75

Ø90

Ø90

65x65

Bordsskiva (cm) | Höjd 40 och 50 cm
Antal ben

Bordsskiva (cm) | Höjd 72 cm

130x65

3

3

3

4

4

4

L11 Svart stål | Klarlackerad eller oljad ek

4Ê440

5 Ê270

6 Ê590

7 Ê290

4 Ê850

7 Ê000

L11 Svart stål | Svartbetsad ask

4 Ê690

5 Ê620

7 Ê150

7 Ê840

5 Ê140

7 Ê680

L11 Svart stål | Klarlackerad ask

4 Ê190

4 Ê950

6 Ê120

6 Ê820

4 Ê610

6 Ê520

L11 Svart stål | Klarlackerad eller oljad valnöt

5 Ê530

7 Ê910

10 Ê260

10 Ê950

6 Ê880

11 Ê010

Antal ben

Tillägg (+)
Bordsben ljusgrå fk. 2a fin struktur. Pris/bord

170

Bordsben i kundvald RAL-färg*. Pris/bord. Minimi 8st/färg

170

Tillägg Netto (+)
*Ställkostnad för stålben i kundvald RAL-färg. NETTO/färg

6 Ê000

Andra utföranden kan offereras för projekt.
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L11S | KAFFE

Thomas Bernstrand 2014

Ø75 | Ø90

65x65 | 130x65

72
50

40

65

65

75

75

90

90

L11S

STÅLBORD. Bord med ben och bordsskiva i zinkat, lackerat stål
anpassat för utomhusbruk. Lackerat enligt urval ur fk. 2a med fin struktur.
Plastfötter. Bordet går enkelt att demontera.
Kaffebordet finns i många höjder och storlekar. Kaffebord för
inomhusbruk, se föregående sida.
Bordsskiva i stål (cm) | Höjd 72 cm

65x65

130x65

Ø75

Ø90

Ø90

4

4

3

3

4

L11S Svarta stål ben | Svart lackerad stålskiva

4Ê590

6 Ê350

5 Ê820

6 Ê750

7 Ê110

L11S Ljusgrå stål ben | Ljusgrå lackerad stålskiva

4Ê850

6 Ê620

6 Ê080

7 Ê040

7 Ê380

L11S Bord lackerat i kundvald RAL-färg*. Minimi 2 st/färg

4Ê850

6 Ê620

6 Ê080

7 Ê040

7 Ê380

Bordsskiva i stål (cm) | Höjd 40 eller 50 cm

65x65

130x65

Ø75

4

4

3

L11S Svarta stål ben | Svart lackerad stålskiva

4Ê400

6 Ê190

5 Ê680

L11S Ljusgrå stål ben | Ljusgrå lackerad stålskiva

4Ê690

6 Ê430

5 Ê970

L11S Bord lackerat i kundvald RAL-färg*

4Ê690

6 Ê430

5 Ê970

Antal ben

Antal ben

Tillägg Netto (+)
*Ställkostnad för bord i kundvald RAL-färg, NETTO/färg

6Ê000

Andra utföranden kan offereras för projekt.
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O35, O36, O37 | STRAW

Osko + Deichmann 2010

85

75

46

57

O35

90

82

73

65

36

48

5.9 kg | 0.36 m3/2 pcs

66

O36

40

61

8.2 kg | 0.45 m3/2 pcs

O37-65

43

40

O37-82

43

5.8 kg | 0.24 m3

STAPELBAR STOL | STAPELBAR LOUNGE STOL | STAPELBAR BARSTOL.
Förzinkat och lackerat ”knäckt” stålrör. Fötter i plast. För inom- och
utomhusbruk.

O35 Svart eller vitt stål fk. 2a | Fin strukturlack

2Ê700

O35 Lackerat stål enligt fk. 2b | Fin strukturlack*

2Ê700

O35 Lackerat stål i kundvald RAL-färg**

3Ê050

O36 Svart eller vitt stål fk. 2a | Fin strukturlack

3Ê990

O36 Lackerat stål enligt fk. 2b | Fin strukturlack*

3Ê990

O36 Lackerat stål i kundvald RAL-färg**

4Ê340

O37-65 Svart eller vitt stål fk. 2a | Fin strukturlack

2Ê700

O37-65 Lackerat stål enligt fk. 2b | Fin strukturlack*

2Ê700

O37-65 Lackerat stål i kundvald RAL-färg**

3Ê050

O37-82 Svart eller vitt stål fk. 2a | Fin strukturlack

2Ê750

O37-82 Lackerat stål enligt fk. 2b | Fin strukturlack*

2Ê750

O37-82 Lackerat stål i kundvald RAL-färg**

3Ê090

Tillbehör
DO35 Antracitgrå Sittdyna i Dartex*** | Avtagbar

660

DO36 Antracitgrå Sittdyna i Dartex*** | Avtagbar

780

DO37 Antracitgrå Sittdyna i Dartex*** | Avtagbar

580

Tillägg Netto (+)
*Ställkostnad stativ enligt fk. 2b. NETTO/färg

2Ê000

**Ställkostnad stativ i kundvald RAL-färg. NETTO/färg

6Ê000

Ställkostnad stativ i ”koppar” lackerat stål. NETTO/färg

2Ê500

***Dartex är en vattentät polyuretan-baserad textil
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Blå Station AB. Box 1OO
S-296 22 Åhus. Sweden
Tel: +46 (O)44 24 9O 7O
Fax: +46 (O)44 24 12 14
info@blastation.se
www.blastation.se

