
• 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.

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 11 standard farger. Kan også leveres med 

polstret sete og rygg. Understell lakkert i 12 ulike standardfarger. 

Pagholz® Pan med C-understell, med enkelt oppheng på bord. 

Stabelbar inntil 9 i høyden. Standard sittehøyde: 46 cm. 

Kan leveres i 6 forskjellige høyder.

-31 cm, 35 cm og 38 cm med lite seteskall og 

-43 cm, 46 cm og 51 cm med stort seteskall

PAGHOLZ® PAN C

Beskyttelse 
mot bordkant 

Varemerkeregistrert
Floorsafe® 

Mål: H79cm B52cm D48,5cm SB40,4cm SD40cm SH46cm

Materialer: Pagholz®-tre, pulverlakkert stål, gummibeslag

Farger : Beisfarger i natur, honning, rubin, gress, mose, aquamarin, eukalyptus, kornblomst, 

lin, stein og kaffe. Understell : RAL 9010 / 9002 / 9006 / 7037 / 9007 / Antracite Metallic / 7021 / 

1003 / 3020 / 6018 / 5005 / 5003 /

Leverandør : A2S



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 M

Bøkefinér

Bomulls-
tekstil

Harpiks



1010 Lin

1110 Aquamarin1310 Gras510 Rubin10 Natur 1410 Mose

810 Kornblomst

910 Honning

1210 Eukalyptus

Standard beisfarger 2021 : 

Standard lakkfarger understell 2021 : 

710 Stein 210 Kaffe

9010 
Pure White

9002 
Grey White

9006 
Chrome
-Silver

7037 
Gray 

9007 
Gray 

Aluminium 

Antracite
Metallic

1003 
Yellow

7021 
Black-Gray 

3020
Red

6018 
Green

5005 
Blue

5003 
Sapphire

Kan også leveres 
i krom-utførelse (pr.gr.2) 

Art. A-7307-6 – Pan C

Art. A-7307-6E – Pan C, sete og ryggpolstring

PAGHOLZ® PAN C


