
Varianter:.................................................................................
Skal: Kunststofskal
Polstring: Sædepolstret / Inderside polstret
Stel: Krom (III) / Matlakeret hvid (RAL9010), sort (RAL 7021) eller stengrå 
(RAL7039).

Tilbehør:..................................................................................
• Armlæn 
• Gribehul
• Inno®note skrivearm (Se side 2.)
• Filtglidesko
• Række+sædenummerering
• Koblingsbeslag
• Stoleophæng
• Transportvogn
• Sækkevogn

Udførelse:................................................................................
Kunststofskal: PP med glasfiberforstærkning (40%), genanvendelig.
Opfylder RoHS og REACH direktiverne, og er testet halogenfri.
Sorte skaller kan leveres fremstillet af 100% genbrugt materiale.
Farver: Se oversigt. Andre farver på forespørgsel.

Polster: Skum: Type CMHR-65H (opfylder REACH- og ROHS-direktiverne), 
PE plast, brandhæmmende, Lim: SABA Activator 3739, Aquabond RSD 
3801 blue. Skumtykkelse: 15mm

Stel: Rør: Ø16 X 2, Ducol 500. Afstandsklodser: PP. Glidere: Polyamid. Stel 
kan på forespørgsel leveres med 22% genbrugt materiale.

Polsterbeskytter: ABS

Armlæn: PP sort + 15% TPE (stål: S235)

Vægt/Mål:............................................
Vægt: 5 kg uden armlæn / 6 kg med armlæn 
Mål er oplyst for stole med kunststof, uden polster. 
Se prisliste for mål på øvrige varianter.

Garanti:................................................
Four Design tilbyder en udvidet garanti på 5 år 
på samtlige produkter i vores prisliste.
Garantien dækker brud på stel og skader op-
stået på grund af mangelfuld håndværksmæs-
sig udførelse, ved normal anvendelse. Slid eller 
skader på betræk, hjul, overflader og
lignende er ikke omfattet af denne garanti.

Farver (kunststofskaller):...................

Beskrivelse:.........................................
Four Sure 44 er en elegant og dog uhøjtidelig 
firbenet stabelstol med indbygget komfort via 
sin unikke V-form, fleksibilitet i ryggen og 
organiske former. Four Sure 44 er enkel og 
robust med stor brugsværdi for pengene. Four 
Sure 44 stolens skal er monteret på stellet med 
et patenteret beslag, uden brug af skruer eller 
værktøj.
Brug stolen i kantinen, mødelokalet, som  
gæstestole eller i salen m.m. 
Four Sure 44 fås i et utal af kombinations-
muligheder og kan sammensættes, så den pas-
ser lige nøjagtigt til dine behov og indretning. 

FOUR SURE 44
Design: Strand+Hvass / Koncept: Four Design
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JUNGLE
NCS 4050-G40Y

EBONY
NCS S9000-N

OLIVE
NCS S2040-G80Y

SNOW 
RAL 9010

AQUA
NCS S4020-B

ANTRAZIT 
RAL 7016



ISO14001:...............................................................................
Hos Four Design er vi bevidste om vores miljømæssige ansvar. Vi stræber 
efter en minimal belastning i det interne og eksterne miljø. Det interne 
miljø er evalueret gennem en omhyggelig undersøgelse af komponenter 
og materialer, der anvendes i produktionen fremstillingsprocesser. Det 
ydre miljø overvåges gennem love og regler.
Det er vigtigt at Four Design, at vores leverandører efterlever de miljø-
mæssige love med hensyn til produktion og håndtering af affald. Det er 
vores mål altid at bruge miljøvenlige råvarer.
Four Design A/S kan dokumentere vores forpligtelse over for miljøet. Vi 
har fået tildelt Miljøforum Fyns Miljødiplom i 2010 og 2012 og opnåede 
ISO14001 certifikat i 2011.

Genanvendelse:......................................................................
Generelt: Stolen adskilles i komponenter (skal og stel) og sorteres. 

Metaldele: Alle metaldele på Four Designs stole kan afleveres til egnet af-
tager og genbruges. Lakerede stel er behandlet med en pulverlak, som er 
klassiferet som ufarlig for miljøet iflg. retningslinjerne i direktiv 1999/45/EF.

Kunststofskaller: Four Design kunststofskaller fremstillet af glasfiberfor-
stærket PA6 kan genanvendes. Skallen bliver forarbejdet til granulat, som 
kan genanvendes til nye stoleskaller.

Polstring: Skum: Kan genanvendes til et nyt skumprodukt. Polstring: Kan 
ikke genanvendes og bortskaffes i forbrændingen.

Pleje og rengøring..................................................................
Vi henviser til vores brochure: „Vedligeholdelse af stole og borde”.

Tests:....................................................
• EN16139-1
• Kunststofskal opfylder PAK direktivet  

ZEK 01.2-08/.  
(Uden polycykliske aromatiske kulbrinter).

• Alle Four Designs møbler er PVC-fri.
• Testet til en belastning på 112 kg.

Inno®note:..........................................
Skrivearm til Four Sure 44 med integreret kop-
holder. Aftagelig og foldbar. Anvendelig til stole 
både med og uden armlæn.

Udførelse: Skriveplade: ABS og PA6GF, Beslag: 
PA6GF, Kopholder (integreret): ABS+PP, 
Arm: Stål CK45, Krom(III)

Mål: 22,5 x 32,5 x 2 cm


