
JIPPIE - barnestol

Stabelbar barnestol med mange fargevalg! Med hele 15 skallfarger og 12 

lakkfarger, er det enkelt å sette ønsket preg på den. Sete og rygg i Pagholz®, 

et nærmest uslitelig materiale, se faktaboks. 

Den kan ikke sammenlignes med andre finérstoler, da produksjonsmetoden 

til Pagholz® gjør overflaten like slitesterk som høytrykkslaminat, og skallet er 

særdeles kompakt. 

En trygg og solid stol i gode materialer. Et ypperlig valg for barnehagen!

Mål: SH 26cm, 31cm, 35cm

Materialer: Pagholz®-tre, pulverlakkert stål

Farger: Se fargeoversikt

Leverandør:A2S

Understell i lakkert stål, en 
kombinasjon av runde og 
ovale rør. Vekt: 2 kg.



ROBUST GROVGARDEROBEJIPPIE - barnestol

Standard farger Pagholz® sete og rygg: 

Standard RAL-farger, understell:

Pure white 9010 Gray white 9002 Chrome silver 9006 Gray 7037 Gray aluminium 9007 Blue 5005

Anthacrite metallic 7016 Black gray 7021 Yellow 1003 Red 3020 Green 6018 Sapphire blue 5003

1110 Aquamarin 1210 Eukalyptus 1310 Gras 910 Honning 210 Kaffe

1010 Lin 1410 Mose 10 Natur 510 Rubin 710 Stein 810 Kornblomst 

Standard Pagholz® med dekortopp:

D334 Bøk D033 Lønn U023 Gråhvit Bjørk

Sete og rygg leveres i totalt 15 utførelser:

Natur bøk, 10 standard beisfarger, samt 4 ulike dekortopper.

Understell: 

Fritt valg blant 12 standard RAL-farger. 

Art. A-7449 – Jippie, Pagholz®, Natur, Kaffe eller Dekortopp

Art. A-7449-CW – Jippie, Pagholz®, Standard beisfarger

Pagholz® med dekortopp: 

Et dekorpapir blir lagt på flaten under 

de to øverste harpiks-lagene, for å 

tilføre et  annet utseende. 

Overflaten og egenskapene forblir like 

robust som ved andre Pagholz® 

utførelser!



ROBUST GROVGARDEROBEJIPPIE - barnestol

Pagholz® er også et bærekraftig valg!

Pagholz® – ekstrem styrke og holdbarhet:

Et varemerke-registrert materiale med unike 

egenskaper. Tynne lag av bøk finér blir impregnert med 

spesialprodusert harpiks. Dette blir formpresset under 

sterk varme og høyt trykk. 

Resultatet blir et kompakt materiale som er nærmest 

umulig å ødelegge og enkelt å rengjøre. Pagholz® er:

• Kjemikalieresistent

• Motstandsdyktig mot flekker, fargebestandig

• Meget ripesikkert, tåler daglig tøff bruk

• Lysekte

• Flammehemmende og selvslukkende

• Slagfast

Det benyttes tysk bøk, og det blir plantet et nytt 

tre for hvert som blir felt. På grunn av sin styrke 

har den også lang levetid.

Når tiden er kommet er 

Pagholz® 100 % resirkulerbart!

Femb Level 3-sertifisert!
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