
• Kjemikalieresistent

• Motstandsdyktig mot flekker, fargebestandig

• Meget ripesikkert, tåler daglig tøff bruk

• Lysekte 

• Flammehemmende og selvslukkende

• Slagfast

PAGHOLZ® - finér : 

Pagholz® – Ekstrem styrke og holdbarhet! 

Det varemerkeregistrerte materialet har 

unike egenskaper. Ultratynne lag av bøk finér 

blir farget og impregnert med spesialprodusert 

harpiks. Dette blir formpresset under sterk 

varme og høyt trykk. Resultatet blir et kompakt 

materiale som er nærmest umulig å ødelegge.

Pagholz® er enkelt å rengjøre, 

flammehemmende og ripesikkert. 

Finéren kommer fra tysk rød bøk, 

er miljøvennlig og fullstendig resirkulerbar.

PAGHOLZ® PAN SWING

Mål: H81cm B54cm D46cm SB40,5cm SD40cm SH46cm

Materialer: Pagholz®-tre, pulverlakkert stål, gummibeslag

Farger standard : beisfarger i lys grå, blå, rød, grønn, gul og mørkbeiset/ tekstil-finish

Understell i RAL9006 

Farger spesial : beisfarger i sort, hvit, lys rosa, blålilla, turkisblå, pastellblå, lysegrønn, pastellgrønn 

og blek grønn. Understell i RAL9002, 7037, 7021, 3003, 6000, 5007

Stolserie med formstøpt seteskall i Pagholz®-materialet. Stram 

rygg med en karakteristisk "V-form", som gir en utmerket 

sittekomfort. Utfrest grep i ryggen for lett håndtering. Seteskall 

med transparent beis med synlig treverk i 6 standard farger og 9 

spesialfarger for større prosjekter. Kan også leveres med polstret 

sete og rygg. Understell lakkert i RAL 9006 aluminium. Andre 

lakkfarger kan leveres på forespørsel. 

Pagholz® Pan med gasslift, høydejusterbar fra 41-56 cm. 

Hjulkryss i aluminium, lakkert i RAL 9006 aluminium. Teppeglidere 

kan leveres på forespørsel. Leveres også i lite skall.

Se fargeoversikt og artikkelnummer de neste sidene.



Pagholz® – Ekstrem styrke og holdbarhet! 

Det varemerkeregistrerte materialet har 

unike egenskaper. Ultratynne lag av bøk finér 

blir farget og impregnert med spesialprodusert 

harpiks. Dette blir formpresset under sterk 

varme og høyt trykk. Resultatet blir et kompakt 

materiale som er nærmest umulig å ødelegge.

Pagholz® er enkelt å rengjøre, 

flammehemmende og ripesikkert. 

Finéren kommer fra tysk rød bøk, 

er miljøvennlig og fullstendig resirkulerbar.

Pan-modellen kan i tillegg leveres 

med en helt unik tekstil-finish! 

Bomulltekstil blir formpresset sammen 

med bøkefinér, og deretter impregnert 

med harpiks. 

Dette gir stolen et dekorativt preg , med 

den samme ripesikre og kompakte 

overflaten. 

Kan også leveres med egen-valgte 

tekstiler i bomull. Be om tilbud!

PAGHOLZ® PAN SWING

Bøkefinér

Bomulls-
tekstil

Harpiks



Art. 8386-6 - Pan Swing

Art. 8386-6E - Pan Swing, sete og ryggpolstring

Art. 8346-3 - Pan Swing, lite skall
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9 NYE FARGER – for større prosjekter / tillegg i pris : 

6 standard beisfarger : 

Lakkfarger understell – 1 standard : 


