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MEET
MEET er en klassisk møbelserie med et moderne 
touch. Seriens særlige kendetegn er den “svævende 
detalje” mellem ben og plade som er gennemgående 
gennem alle produkter.

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
—
Sofaborde
Skamler  |  Småborde

Designet af
—
Cecilie Kamp —

Træfarver
Vælg mellem mere end 
10+ forskellige træfarver 

i både ask og eg.

—
Special ordre

Foruden vores mange 
standard størrelser kan 
vi også imødekomme 

specielle ønsker.

—
Bæredygtigt valg 
Massivtræs møbler kan 

holde et helt liv med 
den rette pleje. 

—
Design elementer
Vælg mellem forskellige 
designs og produkter.

@kristensenfurniture  |  #kristensenfurniture

https://kristensenfurniture.sharefile.com
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MEET
—

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

PRISLISTE
Sofaborde 

—

MEET sofaborde, pladetykkelse 3 cm

Pris (DKK)

Mål i cm Vare nr. ASK EG

Ø120 H50 MECT-120H50 10.765 13.456

Ø120 H45 MECT-120H45 10.724 13.405

Ø110 H50 MECT-110H50 9.647 12.059

Ø110 H45 MECT-110H45 9.564 11.955

Ø90 H50 MECT-90H50 7.825 9.782

Ø90 H45 MECT-90H45 7.701 9.626

Ø60 H50 MECT-60H50 5.383 6.728

Ø60 H45 MECT-60H45 5.258 6.573
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MEET
—

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

PRISLISTE
Skamler 

—

MEET skamler, pladetykkelse 3 cm, Ø39 H45 cm

pris (DKK)

prisgruppe ASK EG

1 1.573 1.967

2 2.319 2.898

3 2.435 3.043

4 2.443 3.054

5 2.526 3.157

6 2.652 3.315

Gruppe 1: Kun træ, MINE

Gruppe 2: CURA* standard farve, MEGAN, ALPINE

Gruppe 3: CURA* valgfri farve (min. 4 skamler), WOOLY*, MARGRETHE*

Gruppe 4: SIGMA standard farve

Gruppe 5: CAPTURE standard farve

Gruppe 6: CAPTURE valgfri farve (min. 4 skamler)

*Fremstillet af genanvendt materiale.
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MEET
—

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.
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MEET
—

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

Farve: 4803
Serie: Capture

—

Farve: 5501
Serie: Capture

—

Farve: 61169
Serie: Cura

—

Farve: 30001 BLACK
Serie: Sigma

—

Farve: 30010 BRANDY
Serie: Sigma

—

Farve: 30016 SAHARA
Serie: Sigma

—

LÆDER
—

CURA
Cura fra danske Gabriel, er et multifunktionelt tofarvet 
møbelstof fremstillet af 98% genbrugspolyester. 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

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

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

SIGMA
Sigma fra danske Trendline, er et højkval-
itets 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

STANDARD STOF
—
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MEET
—

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: 250,000
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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MEET
—

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

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: Vask eller renseri

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: vask eller renser

Fabrikant:

MINE STOF
Polyester Chenille

—
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MEET
—

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

2
Buet kant

4
Ret kant

1
Harlekin skrå kant

3
Pisa rundet kant

KANTPROFILER
—

SC
Soft Cracks

Allerede eksisterende 
sprækker og revner forstørres 

så overfl aden får et mere 
ekspressivt udseende.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

C
Børstet rustfrit stål

Børstet rustfrit stål har en 
elegant fremtoning, med en 

ensartet fi nish, skabt i hånden.

Mod pristillæg!

AP
Antik patinering

De øverste baner af blødt træ 
� ernes så overfl aden fremstår 
rustik, som om træet er blevet 
naturligt slidt igennem fl ere år.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

B
Sortmalet stål

Sortmalet stål har et grafi sk, 
enkelt udseende, som passer 

fi nt ind i de fl este hjem.

A
Industri stål

Industrielt stål har et råt og mat 
udseende, med forskellige 

farvenuancer - opstået under 
fremstilling.

UP
Uden patinering 

Træet planeres og pudses  
for at opnå en fi n og glat 

overfl ade.

Med få og mindre knaster.

Opbevaringsmøbler laves 
kun med denne fi nish!

FK
Fyldte knaster

Knasterne fyldes og træet 
planeres og pudses  for at 

opnå en fi n og glat overfl ade.

Laves kun på EG!

RL
Raw Look

For at opnå denne fi nish, 
udføres en række indgreb der 
syner af fysisk slid på møblet. 

Dette giver møblet et patineret 
udtryk.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

TRÆFINISH
—

STÅLFARVER & FINISH
—
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MEET
—

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

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!


