Oändliga möjligheter med

VARIETY

Skapa plats för
kreativitet och
välmående
I sällskap med andra är vi som mest
effektiva. Med rätt förutsättningar
utför vi fantastiskt arbete och ger
varandra inspiration till nya idéer.
Utrymmen för samarbete, samling
och uppehåll har därmed stor
betydelse, var vi än befinner oss.
En genomtänkt lounge skapar
förutsättningar för riktigt bra
samarbete men också en naturlig
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mötesplats för fika, umgänge
och vila. Därför har vi tagit fram
VARIETY, en påbyggbar och flexibel
modulserie, som både gynnar
kreativitet och får folk att umgås.
Hela VARIETY-serien finns
tillgänglig på BIMobject – lätt att
ladda ner och placera i dina digitala
miljöer!

Från enkel soffa
till oändlighet
Modulerna i VARIETY-serien kan
byggas ihop som mindre eller större
enheter och placeras var som helst
i rummet, såväl längs väggar som
mitt i rum. Storleken på rummet
spelar därför mindre roll – oavsett
liten eller stor yta kan VARIETY
anpassas därefter. Du kan bygga
VARIETY runt rummet, eller rummet
runt VARIETY!

Med flera färgval, tyger och
möbleringsmöjligheter att tillgå
kan du enkelt skapa en helt unik
mötesplats – där människor av
olika bakgrund kan träffas, umgås
och samarbeta. Låt dig inspireras
av seriens lekfullhet och se
möjligheterna med VARIETY!
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Kompletta lösningar
Låt våra kompletta lösningar lägga grunden för en möblering som
sedan går att öka på med fler flexibla enheter, allteftersom behoven
förändras.

Pall, Ø 900 mm
Plats för tre personer.

Pall, Ø 1200 mm
Plats för fyra personer.

Puff med ryggstöd
Plats för en person.

Puff
Plats för en person.

Soffa, stängd sweep
Plats för åtta personer.

Soffa, 2-sits
Plats för två personer.

Oändliga kombinationer
En del kompletta lösningar
kan sättas ihop för att bilda
nya former. Bygg vidare med
en annan enhet eller lägg till
fler moduler mellan soffans
delar för att enkelt utöka
sittplatserna.

Hörnbänk, utåtvänd
Plats för fem personer.
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Soffa, 4-sits
Plats för fyra personer.

Hörnbänk, inåtvänd
Plats för fem personer.

Bänk, 8-sits
Plats för åtta personer.

Soffa, 3-sits
Plats för tre personer.

Soffa, inåtvänd halvcirkel
Plats för fyra till sex personer.
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Soffa, utåtvänd halvcirkel
Plats för fyra till sex personer.

Soffa, L-sweep
Plats för 15 personer.
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Bygg ihop modul med modul – i oändlighet

Soffa, 90° utåtvänd hörnmodul
Plats för sex personer.

Modulsoffa, 1-sits, dubbel
Plats för två personer.

Modulsofffa, 2-sits, dubbel
Plats för fyra personer.

Modulsoffa, 3-sits, dubbel
Plats för sex personer.

Modulsoffa, 1-sits
Plats för en person.

Modulsoffa, 2-sits
Plats för två personer.

Modulsofffa, 3-sits
Plats för tre personer.

Soffa, 90° inåtvänd hörnmodul
Plats för sju personer.

Soffa, U-sväng
Plats för tio till tolv personer.
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Bänkmodul, 2-sits
Plats för två personer.

Bänkmodul, inåtvänd hörna
Plats för en person.

Bänkmodul, halvcirkel
Plats för två personer.

Bänkmodul, utåtvänd hörna
Plats för en person.

Modulsoffa, 1-sits
Plats för en person.

Modulsoffa, 2-sits
Plats för två personer.

Modulsofffa, 3-sits
Plats för tre personer.

Byggbara moduler
Med våra övriga moduler får du friheten att bygga ihop en helt egen
sittlösning. Bilda unika och kreativa sittplatser som enkelt kan byggas
om, kompletteras och förändras med tiden.
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Modulsoffa, 90° inåtvänd hörnmodul
Plats för en person.

Modulsoffa, 45° inåtvänd hörnmodul
Plats för en till två personer.

Modulsoffa, 90° utåtvänd hörnmodul
Plats för två personer.

Modulsoffa, 45° utåtvänd hörnmodul
Plats för två personer.

Modulsoffa, 1-sits, dubbel
Plats för två personer.

Modulsoffa, 2-sits, dubbel
Plats för fyra personer.

Modulsoffa, 3-sits, dubbel
Plats för sex personer.

Modulsoffa, 90° hörnmodul, dubbel
Plats för tre personer.

Modulsoffa, 45° hörnmodul, dubbel
Plats för tre till fyra personer.

Modulsoffa, öppen sweep
Plats för sex personer.

Tyg- &
färgval
Flera tyger och färgval finns att tillgå för
större möjlighet att få en unik och specialanpassad soffa. Samtliga tyger uppfyller
Möbelfaktas krav såväl som OEKO-TEX
STANDARD 100 och Ecolabel. Enheterna
går att bygga ihop oavsett färg eller tyg vilket
skapar oändliga möjligheter.

Tyg
Pod CS
Ett populärt möbeltyg i
modern kvalité, tillverkat av
100 % Trevira CS. Mjuk och
spänstig till sin karaktär men
också oväntat slitstarkt. Detta
tunnare tyg kramar VARIETYmodulerna och ger dem ett
nätt uttryck.

Antracitgrå
9281

Blå
9601

Gul
9305

Marinblå
9602

Sand
9110

Silvergrå
9804

Taupe
9109

Turkos
9610

Antracitgrå
9818

Grönturkos
9706

Guld
9317

Mörkbrun
9222

Olivgrön
9737

Petroleumblå
9608

Taupe
9168

Turkosorange
9306

Antracitgrå
60900

Beige
61240

Brun
65133

Grön
68249

Himmelsblå
66219

Marinblå
66211

Petroleumblå
66210

Silvergrå
60310

Blues CSII
Ett rejält möbeltyg med hög
slitstyrka, tillverkat av 100 %
Trevira CS. Tack vare en
speciell vävteknik får tyget en
karaktäriserande 3D-effekt.
Det gör din soffa till ett
statement var den än står.

Focus Melange
Ett melerat tyg tillverkat av
100 % Nyzeeländskt ull. Den
naturliga ådringen i färgen
ger extra karaktär till tyget,
som smälter bra ihop med en
naturfärgad inredning.
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Konstläder
Illusion
Ett läderimiterande tyg komponerat av 69 % PU-läder
och 31 % bomull. Konstlädret
har mycket hög slitstyrka och
är lätt att torka av. Vid behov
kan det desinficeras med
etanol (75 %) för grundlig
rengöring.

Antracitgrå
58290

Taupe
87241

Mörkbrun
48013

Blågrå
63174

Petroleumblå
76725
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Testad för
hög kvalitet
VARIETY är en serie designad med
fokus på användning – från insidan
och ut.
Modulerna är testade enligt EN 16139 och
klädda i slitstarkt tyg som uppfyller Möbelfaktas krav. Kombinationen av hög kvalitet och
städvänlig design gör serien passande för
såväl lounge och kontor som offentlig miljö.
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Springa mellan sits och
ryggstöd så att smuts
och damm lätt sopas ner på
golvet istället för att fastna mellan
dynorna. Sitsen blir lättare att
hålla rent och fräscht vilket är en
stor fördel i miljöer där många
människor ständigt rör sig.
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Rundade ben som visuellt
harmoniserar med stommens nätta utformning. Benen
är gängade vilket gör dem enkla
och smidiga att montera. Höjden
ger ett öppet intryck i rummet och
underlättar dessutom vid städning.
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Stoppning av kallskum
som gör det bekvämt att
både sitta och ligga ner. Passande
för korta och långa sittstunder, till
exempel på platser där väntetider
kan uppstå.
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Slitstarka tyger som uppfyller Möbelfaktas krav.
Noga utvalda med hänsyn till bl.a.
stretch och styvhet och certifierade med OEKO-TEX samt Ecolabel.
Perfekt för såväl lounge, kontor,
skola och offentlig miljö.
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Rådgivning &
ritningsförslag helt
kostnadsfritt

Ta hjälp av våra
inredningsexperter!
Vi på AJ Produkter finns alltid här för att hjälpa dig med en inredningslösning som är anpassad till just din verksamhet. Kontakta
oss om du har frågor kring val av tyg, behöver låna inspiration eller
vill veta vilka alternativ som skulle passa din lokal bäst. Så kan vi
berätta mer om dina valmöjligheter.
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