
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
LÆNESTOL MODEL 331

Design: SAM design team, Dansk produceret. 

Stel: Totalhøjde: 78 cm
Totaldybde:             64 cm
Totalbredde:  70 cm
Sædehøjde: 45 cm
Sædedybde: 49 cm
Sædebredde: 47 cm
Vægt: 12 kg

Beskrivelse: Klassisk let tremmelænestol i tidsløs skandinavisk design, konstrureret til 
kontraktmarket med fokus på institutioner og indretning i 
det private hjem. Stolen er ekstrem stabil og giver god 
støtte til brugeren, med høj siddekomfort også ved 
oprejsning. Stolen er stabil både underbrug og hvis man 
støtter sig til den uden risiko for den tipper. Stellet er 
tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle 
efterspænde stolen. Lænestolen er med samme højde 
armlæn og ryg, hvilket giver brugeren en tryk og 
omsluttende føelse.   

Træsort & overflader: Bøg, eg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet 
til institutionsbrug. 

Alternativ:
Bejdse – 6 standard farver
Maling – Sort, hvid, grå toner
Blegning
Sæbebehandling
Oliebehandling
DD lak

Arm/ben: Massivtræ. Ovale ben: 41 x 29 mm.
Side- og rygsprosser (40 x 7 mm) gående til sæde
1 mellembuk m/2 tværsarge: 59 x 21 mm

Sarg: Sidesarg: 59 x 22 mm. Forsarg: 59 x 22 mm. Bagsarg: 58 x 22 mm



Bund: Træramme monteret med bærevæv. 
10 mm flammehæmmende HR-polyurethan skum. 
Monteret i bagben med trædyvler og skruet fast i forsargen

Vendbare sædehynder: Flammehæmmende HR-polyurethan skum (60 mm 38 kg/
m3)

m/Ther mostar. Monteret med knapper som standard.

Vendbare ryghynder Flammehæmmende HR-polyurethan skum (35 mm 40 kg/
m3)

m/Thermostar. Monteret med knapper. Fastgøres til 
rygsprosserne med

hægter

Vendbare sidehynder Flammehæmmende HR-polyurethan skum (30 mm 40 kg/
m3)

m/Thermostar. Monteret med knapper. Fastgøres til 
rygsprosserne med

hægter

Vægtbelastning: Op til 125 kg. 

Urindug/aftagelig sæde: Ikke standard. Kan leveres på følgende måder:
a) Sæde med urindug og fast sædebetræk
b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk.
c) Sæde uden urindug, men med aftageligt 

sædebetræk, som ”b”

Tilvalg mod tillæg: Afkortning af stel
CMHR skum

Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof
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