
Stol Classic och fällbord 



Stabil stol med rätt Sitt-Komfort
Christer Kulla har genom Kulla Sitt-Komfort tillverkat Classicstolar i decennier. Genom åren
har stolen förändrats i små steg med sin tid - men alltid haft en given plats. 
Numera säljs den klassiska stolen genom WOG Metall i ett samarbete med Kulla Sitt-
Komfort.
All tillverkning sker i vår fabrik i Småland.

Det är stolen för skola, konferens, aula, matsal, kör, teater, orkester eller annan verksamhet.



Valmöjligheter

• Stol Classic i standard: 
- Svart- eller silverlackerad rörstomme.  
- Rygg och sits i trä (formpressad bok, björk eller svart laminat). 
- Eller klädsel med svart tyg inklusive stoppning. 
- Tre olika sitthöjder: 450, 620 och 820 mm.
- Med eller utan armstöd. 
- Finns även möjlighet till upphängning (kortare armstöd).

• Lägg till kopplingsring och stolarna kan kopplas intill varandra.

• Stolsvagnar för två olika stolshöjder.



Stoppade stolar med kopplingsring. Prydlig möblering och perfekt för 
konsert eller konferens.



Tripp trapp trull. Klädda stolar med vårt svarta standardtyg. Sitthöjderna 450, 620 och 820 mm. De 
högre storlekarna har metallstöd för fötterna. Välj till kopplingsring på benet så kan du koppla samman 
stolarna.
Vill du välja ett eget tyg? Det görs enkelt genom tillval. Oftast anvisar du ett tyg som vi antingen köper 
in eller som du sänder in.  
Tygåtgång: Är tyget minst 145 cm brett går det att få ut klädsel till tre stolar/löpmeter.



Här ses stolar med rygg och sits i formpressat 
laminat och upphängning (som ett kortare 
armstöd).

Samtliga tre i standard visas: Bok, björk och svart 
laminat med rörstommen lackerad i svart eller 
silver. 

Möjlighet finns att lägga till kopplingsbeslag. 

Kopplingsring svetsas vanligen på stolsbenet. Har 
stolen armstöd svetsas kopplingsringen en bit ut 
från benet för att armstöden ska få plats bredvid 
varandra när stolarna kopplas ihop. Se stolen i 
bok till vänster på bilden som har denna 
kopplingsring.



Stapelbar för att underlätta förvaring.

Utöver våra standardkulörer på stolarnas  
lack går det fint att komma med egna 
önskemål om kulör. Det ger vi gärna pris 
på också! 



På våra stolsvagnar staplar du utan 
problem 15 stolar som enkelt kan köras 
undan i väntan på användning.

Stolsvagnen finns i två storlekar. En för 
stolar med sitthöjd 450 mm och en 
vagn för de högre stolarna med sitthöjd 
620 och 820 mm.



Fällbord 130x80 cm med olika utföranden på toppskiva. Kan även göras i andra storlekar som specialprojekt. 

En smidig bordsvagn för förvaring ingår också i vårt utbud.



Kontakt:

Order@wogmetall.se för förfrågningar eller order
Daniel Wolbe, Marknad: 0393-61 50 29 daniel@wogtra.se
Joakim Gustavsson, order, 0370-735 05 joakim@wogmetall.se
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