
Teknisk information
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

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

Tygåtgång 3 ryggar:                      0,2 lpm
Läderåtgång rygg:           0,4 m²
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Beskrivning
Use är en stapelbar trästol med bra sittkomfort. Use 
kombinerar en kvalitetsmässigt hög nivå i form av 
massiv björk eller ek med genomtänkta detaljer för att 
skapa bästa kombinationen av kvalitet, användarvän-
lighet och pris. Use erbjuds i klarlack ek, eller klarlackad 
eller svartbetsad björk som standard men kan också 
betsas i valfri kulör på björken. Use har en skålad 
ryggbricka som dessutom är avrundad på ovansidan 
framtill för att skonsamt möta ryggen på den som sitter 
i stolen. Vid val av klädd sits eller rygg är dessa konstru-
erade så att utbyte lätt kan ske vid behov. Möjlighet 
finns till ännu tjockare stoppning om så önskas för ännu 
högre sittkomfort. Vid val av armstöd så är dom fram-
åtpekande och anpassade så att stolen hänger stabilt 
på bordet samtidigt som de ljuddämpande bords-
skydden under armstöden skonar bordsskivan. Use kan 
förses med akustik-/soundfeltplatta under sitsen som 
bidrar till mycket god ljudabsorption och den förseglas 
så att den inte kan pillas loss. Vidare finns det också 
kopplingsbeslag som tillval.
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Materialutförande
Ek klarlack/träsits
Björk klarlack/träsits
Björk svartbets/träsits
Björk kundbets/träsits
Ek klarlack/klädd sits
Björk klarlack/klädd sits
Björk svartbets/klädd sits
Björk kundbets/klädd sits

Tillval
Ryggdyna, fast
Akustikplatta (bipackas)

Kopplingsbeslag (fast, bipackas)

Filttassar, per stol (bipackas)

51 cm 
47 cm 

45,5 cm 
40 cm 
81 cm

0,32 m3 
11 kg

Stol Karm

0,55 lpm 
0,4 m²

 
0,2 lpm 
0,4 m²


