
EFG010879

Designer: KODE Design

Graf Original
Graf är en stilren och elegant besöks- och konferensstol. Formpressad rygg som ger svikt i

ryggen vilket ökar sittkomforten. Graf finns bland annat även med hög rygg och med

fotkryss.
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Produktfakta

• Helt fanerad, klädd sits, eller klädd sits och rygg med ryggens baksida i trä. Stolen finns även helklädd med tunn 
stoppning (5 mm) eller tjock stoppning (25 mm). Utvalda stolar finns även i svart eller vit HPL laminat.

• För bästa resultat - använd följande tyger på helklädd Graf: EFG:s standardtyger. Övriga tyger och skinn 
offereras på begäran. HR-stoppning.

• Trädetaljer i björk och ek natur, svartbetsad bok samt svart eller vit HPL laminat.

• Stol och karmstol.

• Metallstativ, Ø 16 mm, lackerat i svart struktur (24), silver (62), vit (Z4) eller krom (90).

• Kopplingsbar. Stapelbar, max 20 stolar.

• Upphängningsbar på bord Avec.

• Tillval: Armstöd, grepphål i rygg och kopplingsbeslag samt utförande i ek, CMHR-skum.

• Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.

• Uppfyller vedertagna branschnormer för miljömärkning. Mindre avvikelser kan förekomma.

• Testad enligt: EN 16139:2013 nivå 1, EN 1728:2012 och EN 1022:2005.

• Övriga produkter i familjen: Graf hög rygg, Graf hög rygg fotkryss, Graf barstol.

Måttuppgifter (mm)
Art.Nr Totalhöjd Sitthöjd Totalhöjd

armstöd

Totalbredd Totaldjup Vikt (kg)

P40D55 900 460 - 440 520 7,5

P40D56 900 460 - 440 520 8,5

P40D58 900 460 - 440 520 9,2

P40D59 900 460 - 440 520 7,8

P40D60 900 460 - 440 520 8

EFG004180 EFG008324

Helt fanerad Klädd sits och rygg med ryggens baksida i trä
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EFG005827 EFG009623 EFG008998

Helklädd, tunn stoppning Helklädd, tjock stoppning Graf Original i vit HPL laminat

EFG010879 EFG011693 EFG004917

P40D56 - vit 53 P40D55 - svartbetsad bok Stapelbar

EFG004918 EFG004919 EFG009949

Stolsupphängning Kopplingsbeslag Grepphål i rygg
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