TONO

Design by Hans Thyge & Co
TONO stolens design er både unikt og banebrydende. Med sin bæredygtige skal i filt bidrager stolen ikke blot til et forbedret miljø, men også til en forbedret lydakustik. Stolen fås i
mange farvekombinationer og stelvarianter og kan således tilpasses mange forskellige
formål og miljøer.

– Filtskal af 100% genanvendelige
PET flasker
– 3 forskellige stel – 3 forskellige
udtryk
– Elegant sædehynde – ikke aftagelig
- Lydabsorberende skal
- Smuk fra alle sider
- Ergonomisk støtte i lænden
– Mulighed for mange farver og
kombinationer
– En alsidig stol til mange formål og
miljøer
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MODELLER
4-benet stålstel:
T1250
Stol, fuldpostret sædehynde, skal i filt
T1350
Stol, fuldpolstret sædehynde, polstret
ryginderside, skal i filt
4-benet træstel:
TW1250
Stol, fuldpostret sædehynde, skal i filt
TW1350
Stol, fuldpolstret sædehynde, polstret
ryginderside, skal i filt

Drejestol
T1400
T1450

Stol, fuldpostret sædehynde, skal i filt
Stol, fuldpostret sædehynde og indvendig
polstret ryg - stof Blazer, skal i filt

UDFØRELSE
SÆDE/RYG
Udførelse:
Skal i filt af 100% genanvendlige PET-flasker
Skallen fås i følgende farver:
– Mørkgrå
– Lysgrå
VÆGT:
TONO med træstel: 5,2Kg
TONO med 4-benet stålstel: 5,5Kg
TONO drejestol: 8,4Kg

STEL
4-benet stålstel:
Helsvejset rør i Ø19 mm x 1,5 mm præcisionsstålrør
DIN 2394.
Udførsel:
– RAL 7042 Traffic grey (lysgrå)
– RAL 7015 Slate grey (mørkgrå)
Træstel:
Udførsel:
– Hvidtonet lakeret eg
– Hvidtonet lakeret ask
– Sortlakeret ask
Drejestol:
Stel af støbt aluminium AISI 12 CU 1 (Fe), lakeret
i standard farve. Alle ben er monteret med en sort
fodprop.
Udførsel:
– RAL 7042 Traffic grey (lysgrå)
– RAL 7015 Slate grey (mørkgrå)
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Design by Hans Thyge & Co

Dynamisk
design
–– Filtskal
af 100%
genanvendelige
– PET
Robust
og karakterfuld
flasker
stable op
til–73 forskellige
–– 3Kan
forskellige
stel
– udtryk
Kan rækkekobles
Mulighed
for ophæng
–– Elegant
sædehynde
– ikke aftagelig
Vægt 4,5 kg
-– Lydabsorberende
skal
- Smuk fra alle sider
- Ergonomisk støtte i lænden
– Mulighed for mange farver og
kombinationer
– En alsidig stol til mange formål og
miljøer

SÆDE/RYG

Lysegrå filt

Mørkegrå filt

LAKEREDE STÅLDELE

Traffic grey
RAL 7042
lysgrå

Slate grey
RAL 7015
mørkgrå

TRÆSTEL

Hvidtonet
lakeret ask

Hvidtonet
lakeret eg

Sortlakeret
ask
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