
Produktinformasjon

PAZ stolkonsept



PAZ hvi lestol
Paz er et helt nytt stolkonsept fra Brunstad. Du får den i 2 utgaver – hvilestol og loungestol. Hvilestolen gir deg muligheten til

å regulere nakke og rygg for optimal komfort. Loungestolen gir deg en unik komfort, selv uten reguleringsmuligheter. 

Alle tekniske funksjoner er skjult i utformingen av stolen. Dette gjør Paz til et spennende produkt, med et unikt formspråk som 

omslutter deg med myke linjer og behag. Len deg tilbake og nyt roen rundt deg.

SOKKEL

10 ÅRS GARANTI

I Brunstad samarbeider vi med flere lokale produsenter, noe som 
gjør våre møbler både kortreiste og miljøvennlige. Vår kunnskap om 
materialbruk og systematisk testing av materialene gjør at vi gir deg 
10 års garanti på både seteputer og rammeverk.

TREVERKSFARGER

Sokkel i eik kan fås i ulike farger/finisher.

Hvitoljet Gråoljet Oljet Wenge Lyslakkert Ubehandlet Svartlakkert

S04 Standard/S04 Høy
Sortlakkert/Matt krom

S09 EIK standard/ S09 Høy
Sortlakkert sentersøyle/
Matt krom sentersøyle

MÅL

103cm

75cm 85cm

59cm

44cm 42cm

44cm
84cm

S05 Standard/ S05 Høy
Matt krom/sortlakkert stål

OPPBYGNING

Paz hvilestol består av en konstruksjon i stål med 
regulering av ryggen.
Alle skumdeler er formstøpt, bortsett fra nakkeputen. 

Sortlakkert stål 
STÅLUNDERSTELL

Valnøtt

Velg mellom standard eller høy sokkel (sittehøyde +2 cm).



PAZ lounge

MÅL

OPPBYGNING

Paz lounge består av et formstøpt skrog
med en bærende konstruksjon i stål.
Alle skumdeler er formstøpt. 

75cm

44cm

89cm

76cm

SOKKEL

10 ÅRS GARANTI

I Brunstad samarbeider vi med flere lokale produsenter, noe som 
gjør våre møbler både kortreiste og miljøvennlige. Vår kunnskap om 
materialbruk og systematisk testing av materialene gjør at vi gir deg 
10 års garanti på både seteputer og rammeverk.

TREVERKSFARGER

Sokkel i eik kan fås i ulike farger/finisher.

Hvitoljet Gråoljet Oljet Wenge Lyslakkert Ubehandlet Svartlakkert

S04 Standard/S04 Høy
Sortlakkert/Matt krom

S09 EIK standard/ S09 Høy
Sortlakkert sentersøyle/
Matt krom sentersøyle

S05 Standard/ S05 Høy
Matt krom/sortlakkert stål Sortlakkert stål 

STÅLUNDERSTELL

Valnøtt

Velg mellom standard eller høy sokkel (sittehøyde +2 cm).


