LITE
Stol & Karmstol
Av Broberg &
Ridderstråle

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Lite är en stapelbar stol och karmstol formgiven av Broberg & Ridderstråle. Lite är resultatet
av en designbrief från Offeccts sida där uppdraget var att ta fram en stapelbar stol som
kombinerade en tilltalande estetik med en rationell funktion och konstruktion. Resultatet blev
en stol som kännetecknas av en tunn sittprofil med en bred välvd rygg. Lite kombinerar ett
tilltalande yttre med de hårda krav som ställs på en stapelbar stol – den är lätt att stapla och
transportera, samtidigt som den är utrymmessnål och hållfast.

MILJÖMÄRKNING

UTMÄRKELSER

”Stapelbara stolar är ofta smala med ett lite ängsligt uttryck. Vi ville skapa en stol med en
inbjudande bred rygg som ändå gjorde det möjligt att ställa flera stolar tätt intill varandra.
Komforten har också varit en viktig ingrediens i utvecklingsarbetet.” /Mats Broberg.

2011

Lite kan förses med tillbehör som armstöd eller en nedfällbar skrivskiva. Det går att koppla
samman flera stolar genom att addera kopplingsbeslag. Lite kan också utrustas med avtagbar
klädsel för rygg och sits som gör det möjligt att använda stolen även när klädseln tvättas. En
nyhet för 2016 är ett OFFECCT Selected PatternsTM formgivet för Lite stol. Mönstret
Diamonds inspireras från den eleganta formen av en diamant och är tillgänglig med sömmar i
12 olika färger - för att göra varje stol ännu mer personlig.
TEKNISK INFORMATION
Sits och rygg i formpressat trä. Vit laminat, vitpigmenterat eklaminat alt. betsad i röd, svart
eller vit. Även helklädd i tyg inkl. svart dragkedja. Stativ: Golvmed i krom alt. lack, armledare
med svart TPE.
Skrivskiva 330 x 490 mm i vit laminat, naturkärna. Tidningskorg 120 x 430 mm.
Kopplingsbeslag. Numreringsskylt 60 x 40 mm. Separat klädsel för sits och rygg med
dragkedja. Rekommenderad stapelhöjd: Lite stapelvagn, max 40 st. Lite stapelkärra, max 20
st. Lite stol och karmstol, max 20 st. Klädd Lite stol och karmstol, max 15 st.
TILLVAL
Färganpassad dragkedja. Observera minimum 50 stolar/order/färg. OFFECCT Selected
PatternsTM Diamonds. Dekorsömmarna finns i 12 färger: Beige, brun, grå, mörkblå, mörkgrå,
mörkgrön, neongrön, neonorange, orange, röd, svart och vit. Sömmar i antracit om ej annat
specificeras.
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