
Genuint hantverk

WILMA
-------------

SEDAN 1998



ROMANTIK 
----------
Wilma representerar den 

romantiska stilen i modern tappning 

och inga detaljer har lämnats åt 

slumpen. Serien är vacker och 

bjuder på stora valmöjligheter. 

Vår formgivarduo Olof Bratt och 

Katrin Kahl ville skapa en serie du 

kan njuta av i flera generationer.



ÄLSKAD SEDAN ANNO 1998
Wilma har funnits hos oss i över 19 år och är nog vår mest  

älskade möbelserie. Formgivarduon Olof Bratt och Katrin Kahl  

missade inga detaljer när de formgav Wilma.

Formgivarduon Olof Bratt  

och Katrin Kahl 



STOL
Vit handmålad björk med träsits i oljad ek. 
Träsits finns i flera utföranden. Går även att få 
med klädd sits i grått tyg. Stolklädsel för klädd 
sits finns i flera utföranden.
-------------
B 45, D 52, H 94 cm

STOL
Vit handmålad björk med vit handmålad sits. 
Träsits finns i flera utföranden. Går även att få 
med klädd sits i grått tyg. Stolklädsel för klädd 
sits finns i flera utföranden.
-------------
B 45, D 52, H 94 cm

KARMSTOL
Vit handmålad björk med fast klädd sits i 
grått tyg. Stolklädsel för klädd sits finns i 
flera utföranden. Går även att få med träsits. 
-------------
B 58, D 52, H 94 cm

ETT PERSONLIGT VAL
------------
Varje möbel har sin egen personlighet

och fungerar både som dekorativ inredning 

såväl som förvaring av vackra ting. Serien 

passar lika bra i lägenheten eller villan som 

på släktgården tack vare sin tidlösa elegans.

Stolen visas 
med stolklädsel 

grå rand

Stol går att 
få med träsits 
eller klädd sits

MATBORD RUNT
Vit handmålad björk med vit handmålad skiva. 
Bordsskiva finns i flera utföranden
De runda borden är förberedda för iläggsskiva
-------------
Ø 112, H 76 cm
Ø 150, H 76 cm 
Kan kompletteras med 2 st iläggsskivor, à 50 cm

Bordet kan 
även beställas 
i specialmått!

MATBORD
Vit handmålad björk med skiva i vitvaxad ek. 
Bordsskiva finns i flera utföranden. De rektangulära 
borden är förberedda för tilläggsskiva.
-------------
L 145, B 90, H 76 cm
L 190, B 105, H 76 cm 
L 240, B 105, H 76 cm
Kan kompletteras med 1-2 st tilläggsskivor, 
à 50 cm beroende på bordets storlek.

UTFÖRANDE BORDSSKIVOR OCH SITSAR

Vit handmålad Vitvaxad ek Oljad ekRökvaxad ek

KÖP TILL ANNAN KLÄDSEL TILL STOL MED STOPPAD (GRÅ) SITS

Beige rand Grå randBlå rand LjusgråBrunBlå Ljusbrun Mörkgrå



SKÄNK 
Vit handmålad björk/mdf med 
6 lådor och 4 trädörrar.
------------- 
B 145, D 42, H 85 cm

VITRINSKÅP 
Vit handmålad björk/mdf med 2 glasdörrar  
och 4 glashyllor inkl. belysning.
------------- 
B 113, D 43, H 205 cm

HANDENS VERK
----------
Wilma är ett riktigt genuint hantverk. 

Materialen väljs noga ut av erfarna 

snickare, anpassas och sätts ihop för 

hand. Underredet, sargen och benen är 

av massivt trä, handmålade i vit lasyr.

AVLASTNINGSBORD
Vit handmålad björk/mdf med 
6 lådor och 1 hylla.
------------- 
B 131, D 34, H 73 cm

Alla möbler 
målas för hand 

med pensel

STOL
Madeleine i ljusbeige tyg med stoppad sits, 
dekorspik och pikerad rygg, vitlackerade ben. 
------------- 
B 55, D 61, H 91 cm

VITRINSKÅP 
Vit handmålad björk/mdf med 
2 glasdörrar och 3 trädörrar.
------------- 
B 98, D 44, H 207 cm



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och sortimentsförändringar. Juni 2019.


