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DELTA
Delta er designet af Helge Taraldsen og Arild Alnes og blev lanceret for første gang i 1998. Uden at stolen har mistet sin identitet har
den siden den gang, gået fra en til seks modelvarianter med forskellige udtryk. Med sit enkle og klassiske formsprog er Delta-stolen
et godt bidrag til Scandinavian Design og bliver allerede betegnet som en klassiker. Vi skræddersyer din klassiker efter dine ønsker.
Vælg mellem læder, fåreskind og mange tekstiler, med varierede strukturer og farver.
Med den indbyggede trinløse glidefunktion og den aktive nakkestøtte, vil du opleve en unik siddekomfort. Dette giver kroppen en komfortabel
og god ergonomisk støtte, uanset hvilken position du vælger. Delta findes i seks forskellige modelvarianter, Adventure, Comfort, Harmony,
Legend, Pluss og Swing. Når du har fundet din favorit, er det bare at læne sig tilbage og nyde den gode komfort.
Sidste nye skud på stammen i Delta familien er Delta Motion. Delta Motion har et let og luftigt design med en ergonomisk udformning som
gør sidde- og hvileoplevelsen unik.
Alle Delta stolene har ens sæde- og rygpuder. Forskellen ligger hovedsageligt i om armvangerne har polstrede puder eller ikke, og om stolen
står på fire ben, har drejesokkel eller meder. Delta Harmony har en mere firkantet armvange end de andre modeller.
På Delta Swing er det muligt at vælge vip som tillægsfunktion på original og large variant. Alle varianterne undtaget lav udgave og Motion,
kan også leveres med to dekorative knapper i ryggen og integreret nakkepude. Da får den tillægsnavnet Button!
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EGENSKABER
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* Delta Comfort har 4 ben som står på meder.
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Alle Delta stole, udenom Delta Motion, i standard og large udgaver, bliver leveret med et
eget patenteret beslag, for højdejustering af sædepuden. Vi kalder systemet for BRUNSTAD
ADAPTIVE COMFORT, BAC ®. Med et enkelt håndgreb hvor man flytter sædet enten op
eller ned, giver dette mulighed for, en tilpasset siddevinkel, udfra længde på person og
personlig præference for optimal siddestilling.

GA R AN T I
I Brunstad samarbejder vi med flere lokale producenter, hvilket både betyder kort transport for vores møbler og gør dem miljøvenlige. Vores viden om materialebrug
og systematisk test af materialerne betyder, at vi giver dig 10 års garanti på både sædehynder og ramme.

SKANDILOCK HUSDYRHOLD
Skandilock bruger dyr som først og fremmest er opdrættet til, at
forsyne os med kød og i nogle tilfælde med uld. Behandlingen
af fåreskind ser de på som en anskaffelse af materialer, som ellers
ville blive destrueret eller bortkastet.
Råmaterialerne fra Skandilock består som oftest af Merino
Crossbred fra Australien. Skandilock er afhængig af et
uovertruffen råmateriale. For dem er dette nemlig ensbetydende
med dyrenes velvære – de skal trives og have det komfortabelt.
For at overvåge at opdrættet af dyrene er moralsk og etisk
korrekt gennemført, tager Skandilock kontinuerlig på besøg
hos sine samarbejdspartnere i Australien. Skandilock kræver
at leverandørerne overholder følgende:
1. Fårene skal altid have nem adgang til mad og vand. De skal
græsse i et miljø som er naturlig for dem. De skal være under
kontinuerlig opsyn og dyrenes sundhed skal fremmes mest
muligt for at undgå unødig lidelse.
2. Skandilock tillader ikke opdrættere at bruge mulesing.
3. Skandilock tillader ikke at dyr transporteres med skib.
4. Under slagtning skal kontrollerede og humane metoder
anvendes.

DELTA i fåreskind
Brunstad tilbyder fåreskind på udvalgte Delta modeller og bruger kun fåreskind fra Skandilock. Skandilock er et familieejet selskab
med den ene fod i Svenjunga i Sverige og de andre poter på Australiens og New Zealands vidtstrakte vidder.
Fåreskind er et blødt, dejlig, slidstærkt og lækkert materiale. Et materiale som er temperaturudjævnende – varmt om vinteren og svalt om
sommeren.
Alle fåreskind er unikke. Dette kan føre til variation på hvert skind og fra skind til skind da krøl og tæthed i pelsen varierer og skindene optager
forskellig mængde farve. Der bliver også brugt flere skind per stol. Derfor kan vi ikke garantere, at efterbestilling af Delta i samme farve som ved
tidligere bestilling – vil matche 100%.
Du kan få fåreskind på alle Delta modellerne, undtaget Delta Pluss.

EGENSKABER
•
•
•
•

Uld kan absorbere fugtighed op til 33% af sin egen vægt, uden at det føles fugtigt og har meget høj brandsikkerhed.
Uld tiltrækker sig ikke støv eller snavs til forskel fra syntetiske materialer.
Naturlig komfort : op til 6.000 uldfibrer pr. kvadrat centimeter fordeler trykket over en stor flade og gør skindet meget behagelig at sidde i.
Let at holde rent og kan vaskes.

Læs mere om Skandilock på www.skandilock.com

Nyhed
Deltastol med
nye egenskaber

Bevægelse på sæde, ryg og armlæn

Bevægelse på nakkestøtte

Delta Motion i sort Nubuck læder og sortlakeret S04 kryss

DELTA Motion
Delta Motion er en hvilestol med drejeunderstel og polstrede armpuder. Denne udgave af Delta har funktioner og et ergonomisk design, der gør sidde
og hvile oplevelsen unik. Både sæde, ryg og nakke kan justeres. Sædet bevæger sig ikke fremover, men vipper naturligt i forhold til ryggens vinkel.
Armlænet følger med ryggen og giver optimal komfort i alle positioner. Delta Motion kan leveres i original eller large udgave. Large udgaven har en
kraftigere gasfjeder, som giver korrekt balance for større personer.

TRÆ FARVE EG

MÅL
Sædehøjde: 44 cm
Sædedybde: 50 cm

Hvidolieret

Gråolieret

Olieret

Wenge

Lyslakeret

Ubehandlet

Sortlakeret

SOKKEL

110

103

S04
Matt krom/sortlakeret

S09 EIK
Matt krom centersøyle/
sortlakeret centersøyle

69

73

ORIGINAL

LARGE

Delta Adventure i sort Classic læder
og hvidolieret eg

Delta Adventure i Scandinavian grey fåreskind og hvidolieret eg

DELTA Adventure
Delta Adventure har fået sin naturlige enkelthed fra den rene nordiske stil. Den har fire ben og trævanger i lækker udformning. Modellen
leveres med syninger i ryg, kan leveres i lav, original eller large version. Button variant med knapper i ryg, kan leveres i original eller large version.
Nakkepuden på Delta Button er integreret i stolen.
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Delta Comfort i sort Classic læder og hvidolieret eg

Delta Comfort i fåreskind grafitt og hvidolieret eg

DELTA Comfort
Delta Comfort har fine udformede trævanger og meder – som giver en gyngende og yderst beroligende oplevelse. Har egen skammel, men kan også
bruge skammelen til Delta Adventure.. Kan leveres i lav, standard og large udgave. Button variant med knapper i ryg, kan leveres i original eller
large version. Nakkepuden på Delta Button er integreret i stolen.
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DELTA Harmony
Vores eneste Delta stol med firkantet vangeform, noget som giver et perfekt greb når man skal op af stolen. Kan leveres i lav, original eller large
udgave. Button variant med knapper i ryg, kan leveres i original eller large version. Nakkepuden på Delta Button er integreret i stolen.
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DELTA Legend
Delta Legend er originalen som satte standarden for hvordan en behagelig stol skulle se ud allerede i 1998. Det er en elegant Deltastol med
polstrede armpuder for ekstra komfort. Kan leveres i lav, original eller large udgave. Button variant med knapper i ryg, kan leveres i original eller
large version. Nakkepuden på Delta Button er integreret i stolen.
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Delta Legend i Molly 114 og hvidolieret eg

Delta Pluss i Fenice jord og hvidolieret 376 ben

DELTA Pluss
Delta Pluss er en hvilestol med overpolstrerede armvanger. Vangeform og benvalg er tilpasset til System Pluss. Siddekomforten er naturligvis
lige så udsøgt, som på de andre Delta varianter. Kan leveres i lav, original eller large udgave. Button variant med knapper i ryg, kan leveres i original
eller large version. Nakkepuden på Delta Button er integreret i stolen.
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Delta Swing i sort Classic læder og S04 kryss i matt krom

DELTA Swing
Delta Swing er en lidt mere sporty stol i Delta-familien med sving stel og polstrede armpuder. Kan leveres i lav, original eller large udgave.
Button variant med knapper i ryg, kan leveres i original eller large version. Nakkepuden på Delta Button er integreret i stolen.

TRÆ FARVE EG

MÅL

SOKKEL

Sædehøjde: 44 cm
Sædedybde: 50 cm
Hvitolieret

Gråolieret

Ubehandlet

Sortlakeret

Olieret

Wenge

Lyslakeret

S04
Matt krom/sortlakeret

S05
Matt krom

TRÆ FARVE BØG

Mahogny

Valnød

Lyslakeret

Ubehandlet

S09 EG
Matt krom centersøjle/
sortlakeret centersøjle

110

103

87

69

69

73

LAV

ORGINAL

LARGE

DELTA
en eta bler t k la ssik er

BRUNSTAD AS
Sykkylvsvegen 415, N-6230 Sykkylven
+47 70 24 60 00
WEB: brunstad.dk | FB: Brunstad AS | INSTA: brunstad_no

