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DONAU
Gemla archives/Uno Åhrén 1930

Material: 
Massiv böjd bok. Skålad träsits eller stoppad 
med hairlok och ull, klädd med vegetabiliskt 
garvat läder eller textil.

Mått: H 82 /B 45 /D 50 /SH 46 cm 
Färg: Lack/olja standardkarta

Läder standardkarta

PRIS: 3.280.- Träsits
3.720.- exkl tyg
4.440.- inkl läder

SLINGA
Jonas Bohlin 2016

Material:  
Massiv böjd bok. Skålad träsits med 
genomgående hålmönster.

Mått: H 88 /B 41/D 55 /SH 47 cm 
Färg: Svartolja, brunolja 

PRIS: 3.760.-

VIENNA
Gemla archives 1907

Material: 
Massiv böjd bok. Skålad träsits.

Mått: H 88 /B 41 /D 55 /SH 47 cm 
Färg: Svartolja, brunolja 

PRIS: 3.760.-

WIEN
Gemla archives 1907

Material:  
Massiv böjd bok. Sits stoppad med hairlok och 
ull. Vegetabiliskt garvat läder eller textil.

Mått: H 82 /B 43 /D 53 /SH 44 cm 
Färg: Lack standardkarta

Läder standardkarta 

PRIS: 4.080.- exkl tyg
4.800.- inkl läder

VILDA 4
Jonas Bohlin 2012

Material:  
Massiv böjd ask eller bok med vegetabiliskt 
garvat läder. Helklädd mjuk sits. Vitoljad ask 
alt. lackad bok.
Hel rygg med dragkedja på baksida.

Mått: H 88 /B 41/D 55 /SH 47 cm 
Färg: VILDA färgkarta

PRIS: 6.360.-

VILDA 5
Jonas Bohlin 2012

Material:  
Massiv böjd ask eller bok med 
vegetabiliskt garvat läder. Mjuk sits. 
Vitoljad ask alt. lackad bok. Flätad rygg.

Mått: H 88 /B 41/D 55 /SH 47 cm 
Färg: VILDA färgkarta

PRIS: 6.000.-

VILDA 3
Jonas Bohlin 2012

Material:  
Massiv böjd ask eller bok med 
vegetabiliskt garvat läder. Platt 
remlädersits. Vitoljad ask alt. lackad bok. 
Slät rygg.

Mått: H 88 /B 41/D 55 /SH 47 cm 
Färg: VILDA färgkarta

PRIS: 5.360.-
440.- tillägg för mjuk sits

NORDIC
Sami Kallio & Jakob Thau 2018

Material:  
Massiv ask. Skålad träsits eller klädd sits 
stoppad med hairlok och ull. Stabelbar.

Mått: H 88 /B 41/D 55 /SH 47 cm 
Färg: Lack /olja standardkarta

Läder standardkarta

PRIS: 3.680.- träsits 
3.780.- exkl tyg 
4.400.- inkl läder

VILDA 2
Jonas Bohlin 2012

Material:  
Massiv böjd ask eller bok med 
vegetabiliskt garvat läder. Platt 
remlädersits. Vitoljad ask alt. lackad bok. 
Lindad rygg.

Mått: H 88 /B 41/D 55 /SH 47 cm 
Färg: VILDA färgkarta

PRIS: 5.360.-
440.- tillägg för mjuk sits

http://www.gemlaab.se
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STÅNGEN
Gemla archives

Material:  
Massiv böjd bok. Lätt och stabil med 6 krokar 
för tung belastning. 

Mått: H 190 /B 65 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 4.720.-

KROKEN
Gemla archives

Material:  
Massiv böjd bok. 3 krokar. Osynlig 
upphängning med dolda 
nyckelhålsbeslag.

Mått: H 39 /B 35 /D 23 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 1.280.-

MAJOR
Carina Seth Andersson 2018

Material:  
Massiv böjd bok. Fötter och krokar av 
massivt stål. Lätt och stabil klädhängare 
med 24 flyttbara krokar.

Mått: H 170 /B 43 /Dia ring 30 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 9.520.-

KAPTEN
Mia Cullin 2018

Material: 
Massiv bok med 2st ånböjda krokar. 
Dolt metallbeslag för upphängning. 
Finns i 3 storlekar.

Mått: H 29 /B 64,5 /D 24,5 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 2.080.-

KAPTEN
Mia Cullin 2018

Material: 
Massiv bok med 2st ånböjda krokar. 
Dolt metallbeslag för upphängning. 
Finns i 3 storlekar.

Mått: H 29 /B 44,5 /D 24,5 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 1.680.-

KAPTEN
Mia Cullin 2018

Material:  
Massiv bok med 1st ånböjd krok.  
Dolt metallbeslag för upphängning. 
Finns i 3 storlekar.

Mått: H 29 /Dia 24,5 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 1.160.-

CROW hook
Sara Helder & Gert Wingårdh 2019

Material:  
En liten och elegant krok av sandgjuten 
aluminium. En klurig krok där övre delen är 
formgiven att kunna hänga en galge.

Mått: H 10 /B 2 /D 11,5 cm 
Färg: Aluminum grå

PRIS: 476.-

http://www.gemlaab.se
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CROW spegel
Sara Helder & Gert Wingårdh 

Material:  
Träram av massiv böjd bok med spegel 
av 4mm slipat glas. Spegeln hängs på 
medföljande krok CROW och säkras med 
dolt metallbeslag mot väggen. 2 storlekar.

Mått: H 155 /B 55 /D 2,5 cm  
Dia 67,5 cm

Färg: Lack och olja standardkarta 

PRIS: 7.600.-

BUTLER
Mathieu Gustafsson

Material:  
Träram av massiv böjd bok med spegel 
av 6mm slipat glas. Utskjutande båge 
nedtill för upphängning av klädesplagg. 
Spegeln monteras med dolt metallbeslag 
mot väggen.

Mått: H 80 /B 55 /D 20 cm 
Färg: Lack och olja enligt 

standardkarta 

PRIS: 6.560.-

CROW mirror
Sara Helder & Gert Wingårdh 2019 

Material:  
Träram av massiv böjd bok med spegel av 
4mm slipat glas. Spegeln hängs på 
medföljande krok CROW och säkras med 
dolt metallbeslag mot väggen. 2 storlekar.

Mått: Dia 67,5 cm /D 2,5 cm 
Färg: Lack /olja standardkarta 

PRIS: 5.680.-

http://www.gemlaab.se
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Gemla Originalrenovering

Med tiden behöver de flesta möbler en genomgång och uppfräschning. Hos oss på Gemla har möbelrenovering alltid varit en viktig 
del av verksamheten. En lättare service vart 10 år, eller en genomgripande förvandling efter 20 år är för oss en självklarhet. Vem 
gör det bättre än snickaren som en gång byggde möbeln? 

Varför Renovera? 

Att vårda sin kvalitetsmöbel är inte bara hållbart för miljön utan även en god investering. Originalrenovering ger en möbel i nyskick, 
men till en bråkdel av kostnaden för en ny. Dessutom med förnyad garanti. Ett långsiktigt hållbart val.  

En Originalrenovering hos Gemla innebär:  

• Tvättning, slipning och stabilisering av stomme 
• Åtdragna skruvar, nytt lim eller reservdel om så behövs • Ny stoppning och klädsel 
• Ny ytbehandling och nya glidstift 
• Ny datumstämpel och förnyad garanti på 2 år 

 
 
Hur går det till?  

Vi vänder vi oss främst till verksamheter med minst 10 st stolar.  
Upplägg och utförande skräddarsyr vi tillsammans för att passa er. 
Ni hör av er med era tankar - vi återkopplar med en komplett offert med alla kostnader inräknade.  
Det praktiska med hämtning och returleverans ombesörjer vi.  
Behöver ni låna stolar under tiden så löser vi vanligen det. 

Vad går att göra?  

Vid renovering finns många valmöjligheter. Omfattningen av renoveringen bestämmer vi i samråd 
med er.
 
Uppdaterad  - Ge vi din stol ett helt nytt utseende
Som Ny - Vi återställer stolen till utseendet när du köpte dem
Med Patinan i behåll - Behåll spåren av historia. Vi ger stolen en uppfräschning men behåller patinan från åren som gått.

Låt oss veta dina tankar så hjälper vi till med inspiration.

Restaurang Pelikan efter Originalrenovering av stol WIEN. Foto Christer Fahlström

http://www.gemlaab.se
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FÄRGER & MATERIAL

GEMLA FABRIKERS standardpalett består av olika kulörer och ytbehandlingmetoder. Prislistan anger vilket trämaterial och olika 
ytbehandlingar som finns tillgängliga på de olika modellerna. Ytbehandling utanför standard färgkarta kan oftast erbjudas vid beställningar 
om minst 10st enheter mot en tillkommande orderkostnad om 2.450.- (netto exkl moms).
För klädda detaljer används 1,2mm plymåläder i utvald färgskala från Tärnsjö Garveri. För beställningsantal om minst 10st enheter kan 
hela Tärnsjös färgkarta 1,2mm plymåläder erbjudas utan extra kostnad. Remläder i kulörer utanför standard kan erbjudas i projekt på 
förfrågan.

OLJA 
Olja är en helmatt ytbehandlingsmetod som bibehåller och lyfter den naturliga 
träkänslan. 
Gemla använder en miljövänlig VOC-fri 2-komponents hårdvaxolja. Oljan absorberas av 
träfibrerna och ger ytan ett skyddande lager. 
Oljebehandlingen behövs med tiden förnyas med underhållsolja för att bibehålla sitt 
skydd och utseende.
Behandlingens livslängd avgörs av användning och miljön möbeln står i. 
En färgad olja kommer med tiden att patineras genom slitage och släppa igenom den 
naturliga träfärgen.

BETS OCH LACK 
För både klarlack och färgad täcklack används 2-komponents härdlack som sprutas i flera 
lager.  
Lacken är framtagen för att stå emot hårt slitage, både för hem och offentliga miljöer.

För betsade ytor läggs ett färgpigment mot trät, där träts struktur behålls synlig. Därefter 
läggs en genomskinlig klarlack som skapar ett skyddande lager. Träts struktur och ådring 
blir synlig genom lacken.
En klarlackad yta kommer med tiden att ändra färg och ge trät en något djupare färgton.

En målad yta är slät och täckande utan att släppa igenom synlig trästruktur. 
Färgpigmenten är blandade i lacken är genomgående hela lagret. En målad yta får med 
tiden en patinering av små repor.

LÄDER 
Gemla Fabriker använder vegetabiliskt garvat läder, utan kemikalier och metaller, som ger 
ett levande läder med vackert åldrande vid rätt skötsel. 
Lädret innehåller naturliga variationer, samt i viss mån insektsbett och ärr.
Detta ses som äkthetsintyg på naturlig råvara och betraktas inte som defekter.

För tillverkningen av stoppade detaljer används mjukt 1,2mm plymåläder med synlig 
narvstruktur.
Till ej stoppade sömnadsdetaljer, såsom modellerna VILDA och COLLAGE, används 
remläder som är ett är ett kraftigt och styvt läder. Remläder är ett starkt läder med slät yta 
utan påtaglig narvstruktur. Dessa färgnummer benämns inom (parantes).
Plymåläder och remläder tillreds enligt olika metoder vilket medför skillnad i struktur och 
färg.

STOPPNING 
Gemla Fabriker använder enbart stoppning av miljövänliga naturmaterial.  
Grundstoppning av Hairlok, tagel och naturgummi, med överstoppning av certifierad ull. De 
noga utvalda materialen byggs i lager för att ge en hög sittkomfort och kvalitet med lång 
livslängd. Till tunn tapetsering används jutefilt. 

Ardbeg grön 
lack

Engelsk röd 
bets

Mörkbrun bets 
SVB770

Vitlack
NCS 0500-N

Italiens umbra
NCS 8505-Y20R

Svartlack
NCS 9000-N

Mörkblå lack
NCS 7812-R85B

Dark emerald bets
NCS 8010-B90G

Natur 8800
(9101)

Cognac 8695
(9203)

Brun 8666
(9666)

Svart 8175
(9110)

Rödbrun 8955 
(9209)

Grön 8420
(9201)

Mörkbrun 8678 
(9208)

Hairlok Ull Naturfilt

Ask vitolja Bok vitolja

Brunolja ”Tjära” Svartolja ”Kol” Blåolja ”Blues”

”Forest brown” 
olja

Ask ”light oak” 
olja

http://www.gemlaab.se


 VILDA

REMLÄDERSITS
Ej mjukstoppas, remläder

VILDA 2 & 3

MJUK SITS
Mjukstoppad med jutefilt, plymåläder

VILDA 5

HELKLÄDD SITS
Mjukstoppad med jutefilt, plymåläder

VILDA 4

VILDA är formgiven av Jonas Bohlin 2012 och har kommit att bli en modern klassiker, representerad i många prisbelönta inredningar 
runtom i världen. Baserad på en av de mest klassiska Wienercafé stolarna har Bohlin med de handsydda detaljerna i vegetabiliskt 
garvat läder givit VILDA ett samtida uttryck. Genom den lätta och starka böjträkonstruktionen och kraftiga remlädret är VILDA skapad 
för alla offentliga och privata miljöer. Outslitlig och enbart vackrare med åren. 
VILDA tillverkas utifrån en fast kombination av material, färg och sits enligt nedan färgkarta.

För projekt om minst 20st stolar kan speciella färgkombinationer erbjudas i offert.

Observera att remläder och plymåläder är olika typer av läder med viss skillnad i struktur och kulör.

Natur
(9101/8800)
Ask vitolja

Svart 
(9110/8175)
Bok 
Svartlack 
9000-N

Mörkbrun 
(9208/8678)
Bok Mörkbrun 
bets SVB770

Grön 
(9201/8420)
Bok Ardbeg 
grön lack

Röd
(9209/8955)
Bok Engelsk 
röd bets

Cognac 
(9203/8695)
Ask vitolja

Brun 
(9666/8666)
Ask vitolja



Hårdvaxolja är en vegetabilisk 2-komponentsbehandling för trä som absorberas av de yttre 
träfibrerna och ger det ett skyddande lager. Oljan ger trät en matt lyster och bibehåller träts naturliga 
karaktär utan att dölja dess struktur.
Oljan är en öppen ytbehandling som låter trät andas, men också gör det utsatt för absorption av fukt 
etc.

En oljad produkt hålls ren med mjuka och torra microfibertrasor. Vid behov torkas produkten med en 
lätt fuktad trasa med “Surface care”. Torka torrt direkt. 
Använd inte rengöringssåpa eller andra rengöringsprodukter som löser oljans naturliga fett och 
riskerar att skada ytan.

Med tiden kommer oljebehandlingen behöva förnyas för att behålla sitt skydd. Hur ofta beror på hur 
möbeln används och miljön den står i. En torr miljö med kraftigt solljus torkar snabbare ut den 
naturliga oljan. Om en skada eller slitage uppstår i möbeln som helt tar bort ytbehandlingen bör detta 
omgående åtgärdas med ny applicering av olja.

En färgad olja kommer med tiden att nötas och släppa igenom träts naturliga färg. 
Detta medför ingen risk för möbeln så länge underhållsolja används, utan ger enbart möbeln 
patinering.

Börja med att rengöra ytan med “Surface care”. Torka torrt direkt. 
Applicera “Maintanance Oil”  med mjuk trasa, pensel eller svampduk. Torka av överflödig olja efter 15 
min med hushållspapper eller bomullstrasa.
Efter 6-8 h är ytan torr att användas.

Både underhållsolja och rengöringsmedel kan beställas via Gemla Fabriker.

För både klarlack och färgad täcklack används en plastisk 2-komponents härdlack som sprutas i flera 
lager. Lacken är framtagen för att stå emot hårt slitage, både för hem och offentliga miljöer.
En lackad produkt hålls ren med mjuka och torra microfibertrasor. Vid behov torkas produkten med 
en lätt fuktad trasa med milt spåvatten. Torka torrt direkt. 
Möbelpolish eller alkoholiserade rengöringsprodukter skall aldrig användas på en lackad produkt.

Ytan blir med tiden patinerad av små repor, men innebär ingen risk så långe inte trät är blottat.
Färgbortfall som medför synligt trä bör åtgärdas med bättringsfärg/lack för att inte skada det 
underliggande trät.

För betsade och laserade ytor läggs ett färgpigment mot trät, innan det förseglas med med en 
genomskinlig klarlack. En klarlackad yta kommer med tiden att ändra färg och ge trät en djupare 
färgton.

Vegetabiliskt garvat läder tillreds genom en tidskrävande garvningsprocess med naturliga växtextrakt 
utan kemikalier och metaller, vilket resulterar i ett levande och vackert läder.
Vegetabiliskt garvat läder är ett öppet läder mottagligt för fukt, fett och solljus och kommer med tiden 
att ändra färg. Ett ofärgat naturläder är extra känsligt och kräver noga underhåll.
Tänk på att om delar av läderytan är övertäckt vid exponering av ljus så kommer lädret få en ojämn 
färgförändring.

Innan möbeln tas i bruk rekommenderas att lädret smörjs in med “Leather Master Protection cream” 
för ökad motståndskraft mot fläckar och spill, samt gör lädret både mjukt och mer slitstarkt.
För regelbunden rengöring används mjuka trasor och borstar. Vid behov av djupare rengöring 
används “Leather Master Soft Cleaner”, följt av “Leather Master Protection cream”.
Vid rätt skötsel är läder ett slitstarkt material som garanterar lång livslängd.

Ett ofärgat naturläder rekommenderas att impregneras med “Leather Master Natural protection” innan 
möbeln tas i bruk, vilket ger den ett mer motståndskraftigt skydd. För löpande underhåll används 
sedan “Soft cleaner” och “Protection cream”.

SKÖTSELRÅD

OLJA

LACK

LÄDER
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