
EMBALLAGE
Stolene er pakket i stærkt emballagepap med et 
beskyttende stykke af pap mellem hver stol, samt 
beskyttende plast. 

TILBEHØR 

• Håndpolerede aluminiumskapper til hjul.

BESKRIVELSE
Stol med 5-star stel i aluminium, hjul, 
højdejustering og polerede aluminium armlæn. 
Sæde med ekstra bredde. 

POLSTRING
CHAIRIK kan polstres i stof og læder eller 
lakeres i de farver, du bedst kan lide. Stolen er 
tilgængelig med sædepolstring, inderside- eller 
fuldpolstring i to forskellige tykkelser. 

INDIVIDUALISERING
CHAIRIK kan individualiseres (på forespørgsel 
og mod tillæg). Individualisering inkluderer 
eget valg af farve, stel eller egen grafik eller 
firmalogo (på melamin version). Præmonterede 
funktioner inkluderer; on/off sædepolstring, 
gribehul i skallen. 

PLASTIK, MELAMIN, MELAMIN FINÉR, PUR, LAKFARVER ELLER LASUR
ALUMINIUM / POLERET ALUMINIUM  

EN 16139: 2013  / BS 5852:1990 / EN 1021-1:2006
N/A

H 80-93 X SH 43-56 X D 73 X B 73 CM

OVERFLADE
STEL/ ARMLÆN
CERTIFIKATER
STABLING 
EMBALLAGE MÅL 
STOL MÅL 

CHAIRIK XL 135 SPECIFIKATIONER

PRODUKTARK
CHAIRIK XL 135  5-STAR

H 80-93 CM
SH 43-56 CM

D 73 CMB 73 CM

CHAIRIK
Erik Magnussen designede 
CHAIRIK serien i 1996. Magnus-
sen havde et pragmatisk syn på 
design og produktion og brugte 
sin fantasi til at udfordre disse. 

Uanset hvilken vej du vender 
og drejer stolen, har CHAIRIK 
et yderst komplet og forenklet 
design. Designet bygger på stud-
ier af de bedste muligheder for 
at udnytte kompressionsstøbt 
krydsfiner og kunststof, hvilket 
gør den utrolig komfortabel. 
Stolen giver solid støtte uden 
pres på rygsøjlen.

CHAIRIK er den perfekte stabel-
stol for et publikum der kommer 
og går, eller et godt match til 
spisestuen i den polstrede ver-
sion. CHAIRIK er tilgængelig i 
29 forskellige modeller og fås 
i et stort udvalg af skaller og 
polstringer. 

DESIGNER 
ERIK MAGNUSSEN 
(1940 – 2014)

Erik Magnussen er uddannet 
keramiker i 1960 og 
begyndte at arbejde for den 
højt ansete Københavnske 
porcelænsindustri, efterfulgt af 
Stelton, hvor han designede den 
berømte termokande. 

I dag er Erik Magnussens 
produkter udstillet på 
museer verden over, og 
han har modtaget adskillige 
anerkendelser og priser for sit 
arbejde.  
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