
1

VERDENS 
BEDSTE

STABELSTOL

https://engelbrechts.com/en/
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Engelbrechts er en dansk 
designvirksomhed, der skaber 
smukke, skulpturelle og funktionelle 
møbler specialiseret inden for 
stole. Vi er førende leverandør af 
konferencemøbler med mere en 
20 års erfaring og tilbyder en bred 
vifte af muligheder, der passer til 
dine behov. Sammen med Erik 
Magnussen skabte vi den ultimative 
stabelstol tilbage i 1996 og den er 
stadig førende for sit felt. 
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PLADSBESPARENDE. CHAIRIK 107. 

Erik Magnussen hackede stabelstolen 
i 1996, da han ændrede stabelhøjden, 
hvilket gjorde CHAIRIK til den bedst 
stablende stol på markedet. Med en 
ekstraordinær stabelevne – stabler 
op til 45 stole på en enkelt trolley – er 
CHAIRIK optimal til pladsoptimering. 
CHAIRIK er designet til publikummer, 
der kommer og går og med denne 
stabelevne kan man opmagasinere 
1000 stole på kun 14 m2. Det enkle 
og minimalistiske udtryk er ligeledes 
smukt, når stolene stables. 

1000
stole på 
14m2
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CHAIRIK 
er perfekt 
til dine 
behov

• Superstabler (1000 stole på 14 m2)
• 21 lag finer og tyndt limpapir
• On/off magnetisk sædepolstring
• 26 standard modeller og uendelige konfigurationer
• Individuel tilpasning for at imødekomme dine behov
• Hurtig og nem opstilling
• Ekstremt holdbar
• Ingen pres på rygraden = god siddekomfort
• Højeste niveau af brænd certifikater 
• EN 16139: 2013 / BS 5852:1990 / EN 1021-1:2006

TIVOLI CONGRESS CENTER, DANMARK. CHAIRIK HIGH 112.

https://engelbrechts.com/en/product-family/chairik/
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SCHACKENBORG SLOT, DANMARK. CHAIRIK 101.
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ENGELBRECHTS SHOWROOM, DANMARK. CHAIRIK XL 121.

Unik
magnetisk 
sædepolstring 
Med den aftagelige on/off sædepolstring 
kan du let ændre udseende på stolen fra 
en upolsteret til en polstret udgave. Med 
præmonterede magneter kan du opnå 
ultimativ fleksibilitet og ændre udseende på 
et splitsekund. Den aftagelige sædepolstring 
er let at rengøre eller udskifte. 
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Tidsbesparende: 1800 stole kan fjernes af seks personer på en time.

Hurtig 
og nem 
opstilling
Med to forskellige koblingsbeslag kan 
stolene hurtigt og let opstilles på lige 
rækker. Vælg mellem et fastmonteret 
eller et aftagelige koblingsbeslag og 
tilføj vores nummereringssystem for 
let at navigere i stolerækkerne. 

WIENER HOFFBURG, ØSTRIG. CHAIRIK HIGH 104.
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Skriveplade  
til alle 
modeller
Til undervisningsmiljøer kan du tilføje 
en skriveplade for at sikre de bedste 
vilkår for læring. Skrivepladen kan let 
monteres og afmonteres og passer til 
alle standardmodeller. Der er tilhørende 
transport- og stabelvogne til stole såvel 
som skriveplader. Disse er lette at flytte 
og sikrer hurtig opstilling og reducerer 
derfor tid og mandetimer. 

HINDSGAVL, DANMARK. CHAIRIK HIGH 112.
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Engelbrechts kan hjælpe med en løsning, uanset størrelsen på dit projekt. Fra den mindre indretning i kantinen 
til store konferenceopstillinger med 1000+ stole. Vi har både know-how og møblerne, der passer til dit projekt. 

KVH, TYSKLAND. CHAIRIK XL 127.
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Under en frokostpause på fabrikken i 
Sverige blev Erik Magnussen inspireret af 
en serveringsbakke lavet i formspændt træ 
og melamin og designede den nu ikoniske 
melaminversion af CHAIRIK. Magnussen 
valgte dette materiale grundet dets ekstreme 
holdbarhed og skabte den første stol lavet i 
melamin, bestående af 21 lag finer og tyndt 
limpapir. Melaminudgaven er seks gange 
mere holdbar end en standardlakeret stol 
og er tilmed let at rengøre.

21 lag finer 
der sikrer 
ekstrem 
holdbarhed
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Tilbyd dine gæster en ekstraordinær 
oplevelse med state-of-the-art design 
og komfort. 

Skræddersyede 
løsninger, der 
passer til dine 
behov

ALLIANZ, TYSKLAND. CHAIRIK 109.
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ENGELBRECHTS SHOWROOM, DANMARK. CHAIRIK XL BÆNK.

Fleksibelt bænksystem med 2 – 6 sæder. 
Tilgængelig med eller uden armlæn 
samt valgfri bordplade. Tilgængelig 
med sædepolstring, inderside- eller 
fuldpolstring i to forskellige tykkelser.

Når stole 
bliver til 
bænk

https://engelbrechts.com/en/product-model/bench/
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CHAIRIK 119,

Tilføj dit 
eget logo
Teknikken der anvendes til melamin-
stole, gør det muligt at specialdesigne 
stolen med eget logo, grafisk design 
eller specialfarve. 
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CHAIRIK 
101

CHAIRIK 
High 104

CHAIRIK 
XL 121

CHAIRIK 
109

CHAIRIK 
High 110

CHAIRIK 
XL 129

CHAIRIK 
113

CHAIRIK 
High 114

CHAIRIK 
XL 123

CHAIRIK 
107

CHAIRIK 
High 108

CHAIRIK 
XL 127

CHAIRIK 
111

CHAIRIK 
High 112

CHAIRIK 
XL 128

 CHAIRIK 
119

CHAIRIK 
High 120

CHAIRIK 
117

CHAIRIK 
High 118

CHAIRIK 
XL 130

CHAIRIK 
XL 131

CHAIRIK 
XL 136

CHAIRIK 
XL 137

CHAIRIK 
XL 134

CHAIRIK 
XL 135

Vælg din 
konfiguration

CHAIRIK er tilgængelig i 25 forskellige modeller og et bænksystem, 
og udgør dermed en alsidig serie, der passer perfekt til kontor- og 
undervisningsmiljøer, konferencelokalet eller kantinen. 

• 3 højder
• 3 forskellige størrelse skaller
• 4 polstringsmuligheder
• On/off sædepolstring
• 6 forskellige stel
• 2 forskellige armlæn
• 2 forskellige koblingsmuligheder
• Mulighed for skriveplade
• Stoleophæng 

CHAIRIK 
KOLLEKTION

https://engelbrechts.com/en/product-model/101-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-104/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl121/
https://engelbrechts.com/en/product-model/109-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-110/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-129/
https://engelbrechts.com/en/product-model/113-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-114/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-123/
https://engelbrechts.com/en/product-model/107-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-108/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-127/
https://engelbrechts.com/en/product-model/111-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-112/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-128/
https://engelbrechts.com/en/product-model/119-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-120/
https://engelbrechts.com/en/product-model/117-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/high-118/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-130/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-131/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-136/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-137/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-134/
https://engelbrechts.com/en/product-model/xl-135/
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AXEL TOWERS, DANMARK. SZENE 301.

SZENE 
auditorie 
stol
Sammen med Lundgaard & Tranberg 
Arkitekter, har Engelbrechts skabt og 
udviklet stole til auditoriet i Axel Towers.
Stolen syner beskeden i størrelse, men 
er yderst rummelig og muliggør mange 
forskellige siddestillinger. Ideel til alle 
auditorier og det eksklusive læringsmiljø.

https://engelbrechts.com/en/product-family/szene/
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KEVI: Ideel til 
konferencer, 
kantiner og 
undervisning

KEVI-stolen er designet i 1958 af arkitekt 
Jørgen Rasmussen og har i årtier været 
kendt for sit enkle og minimalistiske udtryk. 
Kontorstolen er designet med et simpelt 
formål: jo bedre du sidder, des mere får du 
fra hånden. Dette udgangspunkt er videreført 
til den firbenede stol, der blev introduceret i 
2016 og serien inkluderer i dag en stabelbar 
stol, der er ideel til konferencer, kantiner og 
undervisning. Serien er en smuk kombination 
af historie og nutidens æstetik. 

UDENRIGSMINISTERIET, DANMARK. KEVI 2070 & KEVI 2062.

https://engelbrechts.com/en/product-family/kevi/
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UDENRIGSMINISTERIET, DANMARK. KEVI 2060.
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Mange genkender stolen fra undervisnings- og kontormiljøer og transformationen til en firbenet model 
er flot udført. Stolen er let og nem at flytte samtidig med at den stabler smukt på den tilhørende vogn.

ARKITEMA, DANMARK. KEVI 2060.
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ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE, DANMARK. KEVI 2060.
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ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE, DANMARK. KEVI 2060.
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KEVI AIR KEVI 2533 KEVI 2534, 2534U

KEVI 2539, 2539U

KEVI 2537

KEVI 2050

KEVI 2062 BAR KEVI 2531 KEVI 2532KEVI 2063 LOUNGE KEVI 2051 KEVI 2052

KEVI 2060 KEVI 2064 PLUS

KEVI CAFÉ KEVI BAR

En komplet 
serie af stole 
og borde

Vælg mellem finer eller kunststof. Eller en polstret model for mere 
komfort. Serien består af 5-fods-modeller, firbens- samt bar- og 
loungestol. Alle med samme karakteristiske og enkle design. 

• Komplet serie af stole og borde
• Klassisk design
• Stabelbar
• Yderligere tilbehør, herunder koblingsbeslag og transportvogn

KEVI KOLLEKTION

KEVI Stol

KEVI 4-ben

KEVI Bord

KEVI Taburet

KEVI 2071 (ikke stabelbar)

TILGÆNGELIG I FIRE HØJDER

KEVI 2070 (stabelbar)

KEVI SOFA

https://engelbrechts.com/en/product-model/kevi-2052/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2064-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/air/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2533-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2537-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2539-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2050-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2070-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2060-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/?tables-cafe&kevi
https://engelbrechts.com/en/product-model/2062-en/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2531-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2532-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2534-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2071-en/
https://engelbrechts.com/en/product-model/kevi-2063/
https://engelbrechts.com/en/product-model/kevi-2051/
https://engelbrechts.com/en/product-model/2020-2/
https://engelbrechts.com/en/product-model/?tables-coffee&kevi
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FOLDIT 606 & CHAIRIK 109.

FOLDIT 
bord, let at 
opmagasinere.
Et elegant og funktionelt foldebord designet 
af Erik Magnussen. FOLDIT ligner ikke et 
foldebord, men bevarer foldebordets fordele; 
det kan foldes ud eller pakkes sammen på kort 
tid uden at gå på kompromis med stabilitet eller 
funktionalitet. FOLDIT er perfekt til møde- og 
konferencelokaler samt undervisningsfaciliteter. 
Bordet kan let opmagasineres på en tilhørende 
trolley med plads til 10 borde.

https://engelbrechts.com/da/product-family/foldit/
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KØGE GYMNASIUM, DANMARK. CHAIRIK 107 & FOLDIT 621.
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NÜRNBERG MESSE, TYSKLAND. CHAIRIK 111. SCHULZENTRUM FALLERSLEBEN, TYSKLAND. CHAIRIK 107.

SALT, TYRKIET. KEVI 2060 AIR. PARTY RENT, LUXEMBORG. PLATEAU & PETIT PLATEAU.

NÜRNBERG MESSE, TYSKLAND. CHAIRIK HIGH 112. JOINT 1202 & JOINT 1279.

BØRSEN, DANMARK. CHAIRIK 101. DIABETES FONDEN, DANMARK. PETIT PLATEAU & OTTOMAN.

KØGE GYMNASIUM, DANMARK. CHAIRIK 107.

RAG-STIFTUNG, TYSKLAND. CHAIRIK  XL 121. LAURITZEN FONDEN, DANMARK. JOINT 1208 & 1289.

REAL MAT AS, NORGE. CHAIRIK XL 127 & FOLDIT 624.
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