D E LTA ko l l eksjon

DELTA
Delta er designet av Helge Taraldsen og Arild Alnes og ble lansert for første gang i 1998. Uten at stolen har mistet sin identitet, har
det siden den gang, blitt utviklet flere modellvarianter med ulike uttrykk. Med sitt enkle, klassiske formspråk er Delta stolen et elegant
bidrag til Scandinavian Design og blir allerede betegnet som en ”klassiker”. Vi skreddersyr din klassiker etter dine ønsker. Velg mellom
hud, fåreskinn og mange tekstilserier, med varierte strukturer og farger.
Med den innebygde trinnløse glidefunksjonen og den aktive nakkestøtten, vil du oppleve en unik sittekomfort. Dette gir kroppen en komfortabel
og god ergonomisk støtte uansett hvilken posisjon du velger. Delta finnes i ulike modellvarianter. Når du har funnet din favoritt, er det bare
å lene seg tilbake og nyte den gode komforten.
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GA R A N T I
Brunstad samarbeider med flere lokale produsenter, noe som gjør våre møbler både kortreiste og miljøvennlige.
Vår kunnskap om materialbruk samt systematisk testing av materialene, gjør at vi gir deg 10 års garanti på både seteputer og rammeverk
(bærende konstruksjon). Rammeverk innbefatter ikke løse komponenter og beslag.
Vi prioriterer alltid kvalitet i like stor grad som det visuelle uttrykket. Seteputer i formstøpt kaldskum sikrer høy spenst og god sidestøtte.
Dette gir maksimal komfort uansett hvor du sitter i møbelet. Selv etter mange års bruk vil møblene beholde sin opprinnelige form og kvalitet.
Putene avgir ingen miljøskadelige avgasser eller avsmittinger.
(Garantien er gjeldende fra 1.november 2012, uten tilbakevirkende kraft for møbler produsert før denne dato).

DE LTA BAC

®

Alle Delta stoler, utenom Delta Motion, i original og large utgaver blir levert med et eget patentert beslag for høydejustering av
sitteputen. Vi kaller systemet BRUNSTAD ADAPTIVE COMFORT, BAC®. Med et enkelt håndgrep der man flytter setet enten
opp eller ned, gir dette mulighet for en tilpasset sittevinkel ut fra lengde på person og personlig preferanse for optimal sittestilling.
Sittehøyden kan endres med 3 cm.

SKANDILOCK HUSDYRHOLD
Skandilock bruker dyr som først og fremst er oppdratt for å
forsyne oss med kjøtt, og i noen tilfeller med ull. Behandlingen
av fåreskinn ser dem på som en anskaffelse av materialer som
ellers ville blitt destruert/kastet.
Råmaterialene fra Skandilock består for det meste av MerinoCrossbred fra Australia. Skandilock er avhengig av et høyverdig
råmateriale. For dem er det likestilt med dyrenes velvære – de
skal trives og ha det komfortabelt. For å overvåke at vedlikeholdet
av dyrene er moralsk og etisk korrekt gjennomført, drar
Skandilock kontinuerlig på besøk til sine samarbeidspartnere
i Australia. Skandilock krever at leverandørene opprettholder
følgende:
1. Sauene skal alltid ha god tilgang til mat og vann.
De skal beite i et miljø som er naturlig for dem. De skal
ha kontinuerlig tilsyn og i tillegg fremme dyrenes helse og
unngå unødig lidelse.
2. Skandilock tillater ikke oppdrettere å bruke mulesing.
3. Skandilock tillater ikke at dyr transporteres med båt.
4. Under slakting skal kontrollerte og humane metoder
anvendes.
Les mer om Skandilock på www.skandilock.com

DELTA i fåreskinn
Brunstad tilbyr fåreskinn på utvalgte Delta modeller og bruker kun fåreskinn fra Skandilock. Skandilock er et familieeid selskap med en
fot i Svenljunga og de andre potene på Australias og New Zeelands vide vidder.
Fåreskinn er et mykt, deilig, slitesterkt og vakkert material. Et material som er temperaturutjevnende - varmt om vinteren og svalt om sommeren.
Alle fårekinn er unike. Dette kan føre til variasjon på hvert skinn og fra skinn til skinn da krøll og tetthet i pelsen varierer, og skinnene tar opp
ulike mengde farge. Det blir også brukt flere skinn per stol. Derfor kan vi ikke garantere at etterbestilling av Delta i samme farge som ved tildligere
bestilling - vil matche 100%.
Du kan få fåreskinn på alle Delta modellene, utenom Delta Pluss.
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Ull kan absorbere fuktighet opp til 33% av sin egen vekt, uten at det kjennes fuktig og har svært høy brannsikerhet.
Ull trekker ikke til seg støv eller smuss, til forskjell fra syntetisk materialer.
Naturlig komfort: Opp til 6.000 ullfibrer pr kvadrat centimeter fordeler trykket over en stor flate og gjør skinnet svært behagelig å sitte i.
Det er lett å holde rent og kan vaskes.
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Delta Motion i sort Nubuck hud
og sortlakkert S04 sokkel

q

Delta Motion i Flair Denim og
sortlakkert S04 sokkel

Delta Motion Wood i Nora Silver og hvitoljet S09 sokkel

DELTA Motion / Motion Wood
Delta Motion er en hvilestol med svingunderstell og polstrede armputer. Denne utgaven av Delta har funksjoner og en ergonomiske utforming
som gjør sitte og hvileopplevelsen unik. Rygg og nakke kan reguleres, mens setet vipper naturlig i forhold til stolryggens vinkel. Armlenet beveger
seg i forhold til ryggen og gir optimal komfort i alle posisjoner. Du kan også låse stolen i den posisjonen som passer deg best.
Delta Motion kan leveres i original eller large utgave. Large utgave har en kraftigere gassfjær som gir riktig balanse for lengre personer.
Kan også fås med armlener i tre - Delta Motion Wood.
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Delta Adventure i svart Classic hud
og hvitoljet eik

Delta Adventure i Scandinavian grey fåreskinn og hvitoljet eik

DELTA Adventure
Delta Adventure har hentet sin naturlige enkelthet fra den rene nordiske stilen. Den har fire ben og trevanger i vakker utforming.
Den kan leveres som lav, original eller large versjon.
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Delta Comfort i svart Classic hud og hvitoljet eik

Delta Comfort i fåreskinn Scandinavian Blond og hvitoljet eik

DELTA Comfort
Delta Comfort har meier og fint utformede trevanger - noe som gir en ekstra beroligende opplevelse. Stolen har egen skammel, men man
kan også bruke skammelen til Delta Adventure. Kan leveres i lav, standard og large utgave.
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DELTA Harmony
Vår eneste Deltastol med rett vangeform, noe som gir et godt grep når man skal opp av stolen. Kan leveres i lav, standard og large utgave.

TREVERK EIK

MÅL
Sittehøyde: 44 cm
Sittedybde: 50 cm

Hvitoljet

Gråoljet

Oljet

Ubehandlet

Sortlakkert

Valnøtt

Wenge

Lyslakkert

TREVERK BØK

Lyslakkert

Ubehandlet

110

103

87

71

71

75

LAV

ORIGINAL

LARGE

Delta Harmony i Cabana antrazite og lakkert eik

DELTA Legend
Delta Legend er orginalen som satte standarden for hvordan en behagelig stol skulle se ut allerede i 1998.
Det er en elegant Deltastol på fire ben, med polstrede armputer for ekstra støtte. Kan leveres i lav, standard og large utgave.
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Delta Legend i Bardal og hvitoljet eik

Delta Pluss i Fenice jord og hvitoljet 376 ben

DELTA Pluss
Delta Pluss en er hvilestol med helpolstrede vanger. Sittekomforten er selvsagt like utsøkt som på de andre Delta variantene.
Kan leveres som lav, standard og large utgave.
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Delta Swing i svart Classic hud og S04 kryss i matt krom

Delta Swing i Cabana marble og S04 kryss i matt krom

DELTA Swing
Delta Swing er en litt mer sporty stol i Delta-familien med svingunderstell og polstrede armputer.
Kan leveres som standard, large og lav utgave.
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