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KRISTENSEN CHAIRS
—

KRISTENSEN 
CHAIRS
KRISTENSEN CHAIRS er navnet på vores helt 
egne kollektion af designerstole. Serien byder 
på 6 forskellige stole som er designet af nogle af 
tidens største og mest interessante designere.

På vores ShareFile side har I som forhandler altid adgang til de
nyeste prislister og fl ere hundrede billeder og videoer i høj kvalitet
— til fri benyttelse i din markedsføring!

Hvis I ikke allerede har en bruger, så blot kontakt os og så vil vi 
oprette en bruger til jer.

SHAREFILE

Følg og del med os på Instagram.

Serie
—

Social media
—

Særlige egenskaber
—

Online prisliste- og billedbank
—

Denne serie omfatter
—
Spisebordsstole

Designet af
—
Poul M. Volther
Steff ensen & Würtz
Mia Lagerman
NUR Design
Nissen & Gehl
Hans Sandgren Jakobsen

—
Træfarver

Vælg mellem mere end 
10+ forskellige træfarver 

i både ask og eg.

—
Special ordre

Har du et specielt ønske til 
stoff et på stolen, så kan vi 

ofte imødekomme 
specielle ønsker.

—
Bæredygtigt valg 
Massivtræs møbler kan 

holde et helt liv med 
den rette pleje. 

—
Design elementer
Vælg mellem forskellige 

designerstole.

@kristensenfurniture  |  #kristensenfurniture

https://kristensenfurniture.sharefile.com

SAKS
— KC01 —

Poul M. Volther

RAM
— KC02 —

Steffensen & Würtz

METRO
— KC04 —

Mia Lagerman

VEIFA
— KC05 —

NUR Design

NORDIC
— KC06 —

Nissen & Gehl

MINESTRONE
— KC07 —

Hans Sandgren 
Jakobsen

https://kristensenfurniture.sharefile.com
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC01 - SAKS B50 H78 SH45 cm

PRISGRUPPE
pris (DKK)

ASK EG

1 3.371 4.218

2 3.547 4.440

3 3.637 4.551

4 3.779 4.726

5 3.922 4.901

6 3.200 4.003

Gruppe 1: Finer, MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

Gruppe 6: Kundens eget stof (pris uden stof)

*Fremstillet af genanvendt materiale.

SAKS stolens visuelle og fysiske udseende repræsenterer klart de designværdier og princip-
per, som Poul M. Volther var så fokuseret på at bringe ind i sine designs. Med en stol som er 
komfortabel, funktionel, vel udformet og visuelt tiltalende, har den virkelig potentialet til at blive 
en ægte ‘Dansk design klassiker’.

Navnet SAKS refererer til formsproget på de krydsende for- og bagben. Med sit genkende-
lige design og smukke linjer vil SAKS-stolen både bringe karakter til hjemmet og skabe en 
harmonisk spisestue. 

PRISLISTE
SAKS (KC01) - Designet af Poul M. Volther 

—

SAKS (KC01) 
— 

SÆDE (stof): 520x610mm
SÆDE (læder): 0,48m2

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC02 - RAM STEEL B50 H78 SH45 cm

PRISGRUPPE
pris (DKK)

ASK EG COMFORT

1 2.630 2.768 3.694

2 2.768 2.915 3.886

3 2.840 2.987 4.018

4 2.948 3.098 4.145

5 3.056 3.209 4.272

6 2.499 2.624

Gruppe 1: Finer (ikke på “COMFORT”), MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

Gruppe 6: Kundens eget stof (pris uden stof)

*Fremstillet af genanvendt materiale.

RAM-stolen er skabt med det formål at lave en 
spisestol, der er fleksibel i sin form og funktion, så 
den nemt kan matche forskellige interiører og spise-
borde. RAM er designet med to forskellige bentyper 
(stål eller træ) som hver bringer sin egen karakter 
til stolen. RAM STEEL stolen er stabelbar og derfor 
er den perfekt til miljøer hvor der ofte er behov for 
ekstra stole.

Rygstykket er det som karakteriserer RAM. De 
harmoniske linjer på det lidt overdimensionerede 
rygstykke henleder tankerne på formen af gedebuk-
kens horn. En spisestol bliver ofte præsenteret forfra, 
men ses ofte bagfra – RAM er designet til at se godt 
ud fra alle vinkler. 

PRISLISTE
RAM STEEL (KC02) - Designet af Steffensen & Würtz 

—

Ram Steel ComfortRam Steel

RAM STEEL (KC02) 
— 

SÆDE (stof): 500x550mm
-

SÆDE (læder): 0,42m2

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 

RAM STEEL COMFORT (KC02) 
— 

SÆDE (stof): 550x600mm
RYG (stof): 770x400mm

-
SÆDE (læder): 0,5m2
RYG (læder): 0,47m2

STABELBAR
—

Kan stables (max. 4 stk.), 
men vær opmærksom på at 
stablingen over tid vil give 

slid/mærker på stolene.
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC02 - RAM STEEL BARSTOL B49 H85 / H95cm

PRISGRUPPE
pris (DKK)

SH65 SH75

1 3.814 3.898

2 3.940 4.024

3 4.045 4.128

4 4.097 4.181

5 4.149 4.233

6 3.604 3.688

Gruppe 1: Finer, MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

Gruppe 6: Kundens eget stof (pris uden stof)

*Fremstillet af genanvendt materiale.

RAM-stolen er skabt med det formål at lave en spisestol, der er fleksibel i sin form og funktion, 
så den nemt kan matche forskellige interiører og spiseborde. RAM er designet med to forskel-
lige bentyper (stål eller træ) som hver bringer sin egen karakter til stolen. RAM STEEL stolen er 
stabelbar og derfor er den perfekt til miljøer hvor der ofte er behov for ekstra stole.

Rygstykket er det som karakteriserer RAM. De harmoniske linjer på det lidt overdimensionerede 
rygstykke henleder tankerne på formen af gedebukkens horn. En spisestol bliver ofte præsen-
teret forfra, men ses ofte bagfra – RAM er designet til at se godt ud fra alle vinkler. 

PRISLISTE
RAM STEEL barstol (KC02) - Designet af Steffensen & Würtz 

—

RAM STEEL BARSTOL (KC02) 
— 

SÆDE (stof): 460x590mm
-

SÆDE (læder): 0,41m2

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC02 - RAM WOOD B50 H78 SH45 cm

PRISGRUPPE

pris (DKK)

COMFORT

ASK EG ASK EG

1 3.302 3.613 4.518 4.970

2 3.478 3.805 4.758 5.234

3 3.565 3.901 4.883 5.372

4 3.700 4.061 5.023 5.523

5 3.835 4.221 5.162 5.674

6 3.469 3.814

Gruppe 1: Finer (ikke på “COMFORT”), MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

Gruppe 6: Kundens eget stof (pris uden stof)

*Fremstillet af genanvendt materiale.

Ram Wood ComfortRam Wood

RAM-stolen er skabt med det formål at lave en 
spisestol, der er fleksibel i sin form og funktion, så 
den nemt kan matche forskellige interiører og spise-
borde. RAM er designet med to forskellige bentyper 
(stål eller træ) som hver bringer sin egen karakter 
til stolen. RAM STEEL stolen er stabelbar og derfor 
er den perfekt til miljøer hvor der ofte er behov for 
ekstra stole.

Rygstykket er det som karakteriserer RAM. De 
harmoniske linjer på det lidt overdimensionerede 
rygstykke henleder tankerne på formen af gedebuk-
kens horn. En spisestol bliver ofte præsenteret forfra, 
men ses ofte bagfra – RAM er designet til at se godt 
ud fra alle vinkler. 

PRISLISTE
RAM WOOD (KC02) - Designet af Steffensen & Würtz 

—

RAM WOOD (KC02) 
— 

SÆDE (stof): 500x550mm
-

SÆDE (læder): 0,42m2

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 

RAM WOOD COMFORT (KC02) 
— 

SÆDE (stof): 550x600mm
RYG (stof): 770x400mm

-
SÆDE (læder): 0,5m2
RYG (læder): 0,47m2
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC04 - METRO CHAIR B57 H75 SH45 cm

PRISGRUPPE
pris (DKK)

ASK EG

1 3.799 4.218

2 4.000 4.440

3 4.099 4.551

4 4.253 4.701

5 4.407 4.851

6 3.607 3.970

Gruppe 1: MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

Gruppe 6: Kundens eget stof (pris uden stof)

*Fremstillet af genanvendt materiale.

Med METRO ønskede Mia at lave en enkel, men komfortabel træstol, egnet til mange typer 
af hjem og stilarter. Lys, skygge og enkle former skaber et moderne udseende, og udforsker 
samtidigt et nyt perspektiv på en klassisk stoletype. Inspirationen til stolen udsprang af utallige 
kig ud af det store vindue i studiet – hvor Københavns nye metro linje var under opførelse, 
derfor kom navnet naturligt. METRO stolen er kendetegnet ved det organiske buede armlæn 
og bagbenene, som på en elegant måde også tjener som en komfortabel rygstøtte. 

PRISLISTE
METRO (KC04) - Designet af Mia Lagerman 

—

69 cm

METRO (KC04) 
— 

SÆDE (stof): 530x560mm
-

SÆDE (læder): 0,45m2

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC05 - VEIFA COMFORT b62 H76 SH45 cm

PRISGRUPPE
pris (DKK)

ASK EG

1 4.713 4.776

2 4.886 5.027

3 5.009 5.153

4 5.200 5.348

5 5.390 5.543

Gruppe 1: MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

*Fremstillet af genanvendt materiale.

Baseret på arkitektoniske principper og den skandinaviske designtradition er VEIFA et inno-
vativt tag på et tidløst idiom. Det buede ryglæn omslutter og understøtter kroppen, mens den 
harmoniske form er en tilgang til den minimalistiske designfilosofi “Less is more”.

Med sine elegante kurver er dette et iøjnefaldende møbel, der giver et let udtryk trods en 
stærk og solid konstruktion. VEIFA er det islandske ord for at ”vinke”, hvilket har været det 
essentielle udgangspunkt i designet af denne imødekommende stol, der byde dig velkommen 
til behageligt samvær omkring bordet.

PRISLISTE
VEIFA (KC05) - Designet af NUR design 

—

57 cm

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 

VEIFA (KC05) 
— 

SÆDE (stof): 560x540mm
RYG (stof): 250x770mm

-
SÆDE (læder): 0,46m2
RYG (læder): 0,29m2
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

 KC06 - NORDIC b50 H80 SH45 cm

PRISGRUPPE
pris (DKK)

ASK EG

1 4.824 5.306

2 5.078 5.585

3 5.204 5.725

4 5.402 5.943

5 5.600 6.160

Gruppe 1: MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: CAPTURE standard farve, CURA* valgfri farve (min. 4 stole)

Gruppe 5: CAPTURE* valgfri farve (min. 4 stole), SIGMA læder

*Fremstillet af genanvendt materiale.

Nordic Chair er designet af Søren Nissen fra den anerkendte arkitektduo Nissen & Gehl, der 
ofte er blevet sammenlignet med deres kollega Hans J. Wegner. Med Nordic Chair henviser de 
til klassiske noter i dansk designhistorie, med et nyt og innovativt twist. Sædet, der er udformet 
som en foret skål, bevirker at interaktionen mellem menneske og stol bliver en indbydende 
oplevelse. Der hvor kroppen er tungest, er stolen blødest.

PRICELIST
NORDIC (KC06) - Designet af Nissen & Gehl 

—

STOF- &  
LÆDERFORBRUG 

— 

NORDIC (KC06) 
— 

SÆDE (stof): 550x500mm
RYG (stof): 480x315mm

-
SÆDE (læder): 0,42m2
RYG (læder): 0,23m2
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KRISTENSEN CHAIRS
—

STOF, LÆDER & 
TRÆFARVER 
— 
S. 11-17

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

KC07 - MINESTRONE stol B47 H86 SH46 cm

VARIANTER
pris (DKK)

ASK EG

m/naturfarvet el. sort sæde 3.814 4.009

MINESTRONE BARSTOL B47 cm

VARIANTER
pris (DKK)

ASK EG

SH65 cm / H89 cm
5.271 6.081

m/naturfarvet el. sort sæde

SH75 cm / H99 cm
5.375 6.185

m/naturfarvet el. sort sæde

MINESTRONE BÆNK SH46 cm

VARIANTER pris (DKK)

ASK EG

L100 cm m/natur el. sort sæde 5.375 6.185

L156 cm m/natur el. sort sæde 8.063 9.277

Den danske designer Hans Sandgren skabte denne stol ud fra filosofien “Less is more”. Hans 
tanke er at et møbel skal skæres ind til det essentielle, for så vil det fremstå rent og enkelt.
Minestrones tredimensionelt designede ryg yder optimal rygstøtte. En vigtig detalje nå man 
skal hygge sig med venner og familie om et veldækket bord.

PRICELIST
MINESTRONE (KC07) - Designet af Hans Sandgren Jakobsen 

—

STRAPS / GIRTHS
—

Material: 
99% linnen / 1% polyamid

Strength: 
3.500 N

Maintenance: 
dry cleaning
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KRISTENSEN CHAIRS
—

UDVALGT STOF, LÆDER & TRÆFARVER 
— 
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KRISTENSEN CHAIRS
—

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

61169
Cura
—

Cura fra danske Gabriel, er et multifunktionelt tofarvet møbelstof fremstillet af 98% genbrug-
spolyester. Dette stof har et smukt, blødt og tofarvet udtryk, og egner sig godt både i hjemlige 
miljøer såvel som i offentlige.

Materiale: 98% genbrugspolyester / 2% polyester
Martindale: 100,000
Vedligeholdelse: Vask eller renseri

Brandsikring
—

Miljø
—

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
CA TB 117-2013
Will also pass other flammability standards. 
Flame retardant performance is dependent 
upon the foam used.
Contain no flame retardant chemical.

• Oeko-Tex
• EU Ecolabel
• 100% free of heavy metals

Mærkninger
—

ANDRE FARVER & SPECIFIKATIONER 
—
Dette stof er tilgængeligt i 36 forskellige farver.

For mere information, besøg venligst Gabriels 
hjemmeside:
www.gabriel.dk

VORES STANDARD FARVER
Håndplukket af Kristensen & Kristensen 
—

CURA STOF
Polyester, Bæredygtigt

—
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KRISTENSEN CHAIRS
—

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

4803
Capture

—

5501
Capture

—

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
CA TB 117-2013
Will also pass other flammability standards. 
Flame retardant performance is dependent 
upon the foam used.
Contain no flame retardant chemical.

 

• Oeko-Tex
• EU Ecolabel
• Wools of New Zealand
• 100% free of heavy metals
• 10 year guarantee

Capture fra danske Gabriel, er et letfiltet, flerfarvet højkvalitets uldstof i et afslappet, men 
sofistikeret tweed look. Dette stof bidrager med varme og en luksuriøs fornem-melse til 
enhver stol.

Materiale: 85% uld fra New Zealand / 15% polyamid
Martindale: 200,000
Vedligeholdelse: Renseri

Dette stof er tilgængeligt i 25 forskellige farver.

For mere information, besøg venligst Gabriels 
hjemmeside:
www.gabriel.dk

CAPTURE STOF
Uld, luksus kvalitet

—

ANDRE FARVER & SPECIFIKATIONER 
—

VORES STANDARD FARVER
Håndplukket af Kristensen & Kristensen 
—

Brandsikring
—

Miljø
—

Mærkninger
—
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KRISTENSEN CHAIRS
—

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

30001 – BLACK
Sigma

—

30010 – BRANDY
Sigma

—

30016 – SAHARA
Sigma

—

30042 – COFFEE
Sigma

—

Sigma fra danske Trendline, er et højkvalitets argentinsk semianilin læder. Dette læder har 
en god tekstur og en super blød følelse. Sigma læderet giver en praktisk og luksuriøs stol.

Materiale: 100% Argentinsk semianiline læder
Tykkelse: 1,1 - 1,3 mm

Dette læder er tilgængeligt i flere farver.

For mere information, besøgTrendlines 
hjemmeside:
www.trendline-leather.dk

SIGMA LÆDER
Semianiline

—

ANDRE FARVER & SPECIFIKATIONER 
—

VORES STANDARD FARVER
Håndplukket af Kristensen & Kristensen 
—
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KRISTENSEN CHAIRS
—

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Wooly er en filtet uld fremstillet af genbrugt uld. Det kan være restmateriale fra tøjproduk-
tion eller andre uldprodukter, der genbruges. Hvert kilo ren ny uld udleder 9 kg kuldioxid 
ved produktion. Forarbejdning af 1 kilo genanvendt uld genererer kun 0,5 kg kuldioxid.

Materiale: 70% genanvendt uld, 25% polyamide, 5% blandede fibre
Martindale: 150,000
Vedligehold: Renseri

Fabrikant:

Margrethe er en vævet uld fremstillet af genbrugt uld. Det kan være restmateriale fra 
tøjproduktion eller andre uldprodukter, der genbruges. Hvert kilo ren ny uld udleder 9 kg 
kuldioxid ved produktion. Forarbejdning af 1 kilo genanvendt uld gene-rerer kun 0,5 kg 
kuldioxid. 

Materiale: 70% genanvendt uld, 25% polyamide, 5% blandede fibre
Martindale: 250,000
Vedligehold: Renseri

Fabrikant:

Se flere farver på:
www.nevotex.com

Se flere farver på:
www.nevotex.com

WOOLY STOF
Genanvendt, f iltet uld

—

MARGRETHE STOF
Genanvendt, vævet uld

—
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KRISTENSEN CHAIRS
—

Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Alpine kommer i mange 
forskellige farver.

Alpine er en blød, volumniøs og elegant bouclé-vævet kvalitet.

Materiale: 96% Polyester 4% Acryl
Martindale: 75.000
Vedligeholdelse: Vask eller renseri

Manufacturer:

ALPINE STOF
Polyester Bouclé

—

Se flere farver på:
www.nevotex.com

Mine stoffet  ́kommer i 
mange forskellige farver.

Megan er en blød og elegant polyester velour, der giver enhver stol et eksklusivt look.

Materiale: 100% polyester
Martindale: 170,000
Vedligehold: Vaskbart ved 40°

Fabrikant:

MEGAN STOF
Polyester Velour

—

Mine er et blødt men stærkt chenille stof der klæder de fleste hjem.

Materiale: 96% Polyester, 4% Nylon
Martindale: 45.000
Vedligeholdelse: Vaskbart ved 30°

Fabrikant:

MINE STOF
Polyester Chenille

—
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Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

ASK C6 / EG C6
Hvid olieret

—

ASK C13 / EG C13
Lys grå olieret

—

ASK C20 / EG C20
Grå brun olieret

—

ASK C4 / EG C4
Natur olieret

—

ASK C12 / EG C12
Antik brun olieret

—

ASK C16
Varm hvid olieret

—

ASK C3 / EG C3
Lakeret

—

ASK C11 / EG C11
Mørk grå olieret

—

ASK C15 / EG C15
Mokka brun olieret

—

 ASK C8 / EG C8
 Sæbebehandlet

 —

 ASK C14 / EG C14
 Sort olieret

 —

ASK C44 / EG C44
Sort mat lakeret

—

Vi behandler dette træ med 
vores “Sæbe til træ”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Natur”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Sort”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Antik brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Varm hvid”.

C16 laves kun i ask.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Grå brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Lys grå”.

Vi farver dette træ med 
sort bejdse, og behandler 

overfl aden med vores “Træolie 
med voks”.

C14 er kun til ben og 
opbevaringsmøbler!

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Mokka brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Hvid”.

Vi farver dette træ med sort 
bejdse, og behandler 

overfl aden med en mat lak.

C44 er kun til plader og 
laves kun upatineret.

Vi behandler dette træ med lak.

C3 laves kun upatineret.

For information omkring vedligeholdelse, henviser vi til vores hjemmeside:
WWW.KRISTENSEN.COM

Vi tilbyder også vores egne reparationsolier til vores produkter
- kontakt os hvis der ønskes en prisliste.

TRÆFARVER
—

Oversigten er kun vejledende!
Træstrukturen og træfarven varierer noget 
fra ask og eg.

Vi anbefaler at der bruges træprøverne og 
udstillingsmøblerne til at danne et mere 
præcist helhedsindtryk.

Denne farve er 
desværre ikke 
mulig på disse 

produkter.
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KRISTENSEN CHAIRS
—

KONTAKT
—

HANDELSBETINGELSER
— 
Kan sendes via e-mail ved ønske
– kontakt: kristensen@kristensen.dk

ADRESSE:
Kristensen & Kristensen A/S
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg N
DK - Denmark

TELEFON:
+45 75470303

FAX:
+45 75470304

HJEMMESIDE: 
www.kristensen.com

MAIL:
kristensen@kristensen.dk

ORDRE MAIL:
order@kristensen.dk

REKLAMATION:
claim@kristensen.dk

Hovedkontor, Denmark

BORDE I SPECIALMÅL
Vi tilbyder gerne alle vore borde i specialmål efter kundens eget ønske. Dette kræver dog en særlig håndtering
af produktet igennem hele produktionen, lige fra nye tegninger og maskinindstillinger til indpakning. Vi er
derfor nødsaget til at tillægge prisen en procentsats på disse specialbestillinger. Dette uanset om produktet
bliver større eller mindre end standard. Hvis du f.eks. ønsker møblet i en mindre størrelse, tillægges prisen
15% på den nærmeste standardstørrelse.

Kontakt os gerne for mere information!


