
G2 er en elegant, funktionel og stabelbar armstol. Stolen har indbygget komfort via vip i 
sæde/ryg. G2 kan hænges direkte på bordpladen uden ophængsbeslag.

Brug G2 i kantinen, mødelokalet, som gæstestol eller i salen.

G2 fås i mange kombinationsmuligheder og kan sammensættes, så den passer lige 
nøjagtigt til dine behov, indretning og humør.
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Udførelse:
Polsterskal: Birk finér Natur, Lim SABA Activator 3739, Aquabond RSD 3801 blue. 
Polsterskum: Type CMHR-50, PE plast, brandhæmmende.
Lim: SABA Activator 3739, Aquabond. RSD 3801 blue. 
Skumtykkelse: 15 mm.
Stel: Ø20x2, EN10305-3 F300C
Armlæn: Thermoplastisk elastomer SEBS

Vægt/mål:

Vægt: 7,7 kg.

  
*Se prisliste for mål på øvrige varianter.
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Varianter:
Polstring: Fuldpostret
Stel: Alulakeret / Krom (III) / Matkrom / Matlakeret 
hvid (RAL9010) / Mat sort  (RAL 9005) / 
Mat Grå (RAL7039)

Tilbehør:
• Transportvogn / Sækkevogn
• Filtdupsko
• Stoleophæng
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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 
miljømæssige 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 og opnået ISO14001 certikat.

Genanvendelse:
Generelt: Stolen adskilles i komponenter (skal og stel) og sorteres.
Metaldele: Alle metaldele på Four Designs stole kan a everes til egnet aftager og genbruges. Lakere-
de stel er behandlet med en pulverlak, som er klassiferet som ufarlig for miljøet i g. retningslinjerne i 
direktiv 1999/45/EF.
Kunststofskaller: Four Design kunststofskaller fremstillet af glas berforstærket 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 bort-
skaffes i forbrændingen.

Pleje og rengøring:
Vi henviser til vores brochure: 
’Vedligeholdelse af stole og borde’
 http://www.fourdesign.dk/pdf/FourDesign_
Cleaning.pdf

Garanti:
Four Design tilbyder en udvidet garanti på 5 år 
på samtlige produkter i vores prisliste. Garan-
tien dækker brud på stel og skader opstået på 
grund af mangelfuld håndværksmæssig 
udførelse, ved normal anvendelse. Slid eller 
skader på betræk, hjul, over ader og lignende er 
ikke omfattet af denne garanti.

Tests:
Kunststofskal opfylder PAK direktivet ZEK 
01.2-08/. (Uden polycykliske aromatiske 
kulbrinter). Alle Four Designs møbler er PVC-fri.

• EN 13761
• EN 1021-1
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