
ARMSTOL MODEL GEISHA

Design: Jens Jacob Olesen, Dansk produceret

Stel: Totalhøjde: 77 cm
Totaldybde: 55 cm

         Totalbredde: 60 cm
Sædehøjde: 46 cm
Sædebredde 47 cm
Sædedybde 43 cm
Vægt 6 kg

Beskrivelse: Nordisk tidløs og klassisk karmstol i et let design. Produceret i en høj 
kvalitet med fokus på detaljer, kvalitet og håndværk for at 
kunne tilbyde en stol, som også lever op til de strænge 
kontraktmarkeds krav, men som samtidig passer godt ind i 
det moderne hjem. 
Stolen giver brugeren en optimal støtte og siddekomfort og 
er speciel velegnet til længere tids ophold. 

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

Ben: For- og bagben er runde 40 mm og spidser til ned mod 
gulv. De er dyvlet sammen med side-, for- og bagsarg. Foran 
enden på forbenet hævet 20 mm over overkant på sarg. 
Bagben, som er dampbøjet og konisk rundfræset bøjer 
fremad i højde med armlæn og på de sidste 60 mm skåret i smig 
for samling med karm.

Sæde: For-, bag- og sidesarg 60 x 30 mm udgør en sædekasse, 
som er udfræset indvendigt. Sædet er en ramme af krydsfiner 



med bærevæv, forsynet med 20 mm flammehæmmende HR-skum 

50 kg/m3 og overflade efter ønske.

Ryg / armlæn: Ryglæn er en karm af massivt træ, som er dampbøjet og rundfræset og 
samlet i enderne med de forlængede  fremadbøjede bagben. 
Mellem karm og bagsarg er der i midten indsat en 
støttesprosse 10 x 80 mm med udfræsning for oven.

Vægtbelastning: Op til 120 kg. 

Urindug/aftagelig sæde: Ikke standard. Kan leveres på følgende måder:
a) Sæde med urindug og fast sædebetræk

Tilvalg mod tillæg: Afkortning af stel
CMHR skum

Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof
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