
                               ELJ MÖBLERPRODUKTER

OM ELJ BLI ÅTERFÖRSÄLJARE SORTIMENT

ELJ tillverkar/monterar & säljer ett 
stort sortiment av fl exibla möbler till 
en mängd branscher med höga krav.

Kontakta oss så hjälper vi dig! 
För att sammanfatta vår aff ärs-
modell.  - Vi lagerför, ni säljer.

Vi har högkvalitativa produkter för 
HoReCa- branschen. Konferens/
Event möbler från bl a ZOWN.

PRODUKTBLADET
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20 ÅRS JUBILEUM

ELJ Möbler har sedan starten 1997 
specialiserat sig på tillverkning av fällbara 
bord och stolar. Vårt mål är att bli Skan-
dinaviens ledande leverantör av fl exibla 
möbler. ELJ har kontor och fabrik i Hylte-
bruk i Småland samt ett showroom i An-
derstorp där vi tar emot besök från våra 
återförsäljare.

I fabriken i Hyltebruk tar personalen hand 
om allt från orderhantering och 
fakturering till montage och emballer-
ing. Vi är för närvarande 15 personer som 
sköter dom dagliga rutinerna. Företaget 
ägs och drivs av bröderna Oscar och 
Johan Aggebrink.

Under 2017 fi rade vi på ELJ 20 års 
jubileum. Under åren som gått har vi fått 
mycket erfarenhet som är till stor hjälp vid 
framtagning av smarta lösningar. På ELJ 
är förbättringsarbete en arbetsuppgift för 
samtliga anställda. 

FABRIKEN

OM ELJ

Ett steg i expansionen är att anställa en 
person som kommer jobba med 
kundtjänst. Anställningen kommer ske i 
början av 2018. Detta är en naturlig del i 
bolagets utveckling och något som 
gynnar kunderna. 

KUNDTJÄNST
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ZOWN

I början av 2018 lanserar ELJ Möbler en 
B2B-shop. E-handeln är tänkt att vara ett 
verktyg till våra återförsäljare. Som kund 
kan man lägga beställningar samt skriva 
ut offerter till sig själv. Alla produkter i stan-
dardsortimentet kommer vara upplagda 
med aktuella priser.

Vi ska vara tydliga med vårt budskap till 
våra kunder, därför visar vi upp en tydlig 
bransch-segmentering för dom områden 
vi kommer utveckla mest. Event & Fest, 
Konferens, Offentlig Miljö och Hotell & 
Restaurang

Vi visar upp smarta innovationer från 
möbel leverantören Zown som är fl erfaldig 
mästare inom det fällbara konceptet. ELJ 
är huvudleverantör för ZOWN i Sverige.

UTVECKLING

B2B-SHOP



Renting HPL är ett fällbart partybord med träben och skiva i 
högtryckslaminat. Det passar perfekt för kalas och fester men 
kan även användas till konferenser och lunchrum. 

Finns i 6 storlekar
Bordsskiva: Bok/Vit i högtryckslaminat
Borsdsstativ: Fururam med träben

RENTING HPL
Renting Masonit är ett fällbart partybord med träben och 
masonitskiva. Det passar perfekt för kalas och fester men kan 
även användas till konferenser och lunchrum. 

Finns i 6 storlekar
Bordsskiva: Lackad masonit
Borsdsstativ: Fururam med träben

RENTING MASONIT

Starko är ett fällbart och stabilt bord som passar perfekt i 
lunchrum, på fester, som skrivbord, vid utbildningar och 
konferenser. Går att kombinera i olika färger.

Finns i 8 storlekar
Bordsskiva: Bok/Ek/Björk/Vit 
Bordsstativ: Silvergrå/Svart

STARKO

Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Gastro Masonit är ett fällbart partybord med stålben och 
masonitskiva. Det är lämpligt för fester, bröllop, utbildningar & 
konferenser. Benförlängare fi nns att köpa till.

Finns i 6 storlekar
Bordsskiva: Lackad masonit
Borsdsstativ: Stativ & ben i rostfritt stål

GASTRO MASONIT
Gastro HPL är ett fällbart partybord med stålben och bord-
skiva i högtryckslaminat. Det är lämpligt för fester, bröllop, 
utbildningar & konferenser. Benförlängare fi nns att köpa till.

Finns i 6 storlekar
Bordsskiva: Bok/Vit i högtryckslaminat
Borsdsstativ: Stativ & ben i rostfritt stål

GASTRO HPL

FÄLLBARA BORD

Premium är ett kraftigt plastbord som går att koppla ihop. 
Passar bra till konferenser, utbildningar och som middags-
bord/arbetsbord. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

Finns i 2 storlekar
Bordsskiva: Ljusbrun plastskiva
Bordsstativ: Ljusbrun stålställning

PREMIUM
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Dinner Style Ram är ett fällbart bord med stålben och ram 
som döljer övriga detaljer. Det passar perfekt i lunchrum, fest-
lokaler, restauranger, konferenser och utbildningar.

Finns i 6 storlekar
Bordsskiva: Bok/Ek/Björk/Vit
Borsdsstativ: Svart/Silver/Krom

DINNER STYLE RAM
Dinner Style är ett praktiskt fällbart bord med stålben som 
passar utmärkt som matbord, till utbildningar, lunchrum, 
konferenser och restauranger.

Finns i 6 storlekar
Bordsskiva: Bok/Ek/Björk/Vit/Grå
Borsdsstativ: Svart/Silver/Krom

DINNER STYLE

Kongress Style är ett fällbart bord med stålben som passar 
utmärkt till utbildningar, lunchrum, restauranger och 
konferenser. 

Finns i 4 storlekar
Bordsskiva: Bok/Ek/Björk/Vit/Grå
Bordsstativ: Svart/Vit/Silver/Krom

KONGRESS STYLE

Event är ett fällbart plastbord som är lätt och tåligt. Det passar 
lika bra inomhus som utomhus, till fester och lunchrum, 
konferenser eller som fi kabord på uteplatsen. Är UV-skyddad. 

Finns i 3 storlekar
Bordsskiva: Grå plastskiva
Borsdsstativ: Grå stålställning

EVENT
Half är ett fällbart och vikbart campingbord som passar 
perfekt till husvagnen eller som extrabord hemma. Fungerar 
lika bra inomhus som utomhus. Är UV- och fuktbeständigt.

Finns i 2 storlekar
Bordsskiva: Vit plastskiva
Borsdsstativ: Vita stålben

HALF

Kongress Style Ram är ett fällbart bord med stålben som 
passar utmärkt till utbildningar, lunchrum, restauranger och 
konferenser.

Finns i 3 storlekar
Bordsskiva: Bok/Ek/Björk/Vit
Bordsstativ: Svart/Silver/Krom

KONGRESS STYLE RAM
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FÄLLBARA BORD



Bankett Style är ett runt, stilrent och stadigt fällbart bord i 
premiumklassen. Bankett Style används fl itigt i festlokaler, 
hotell, restauranger, utbildningar och konferenser.

Finns i 2 storlekar
Bordsskiva: Vit laminatskiva 19mm
Borsdsstativ: Svart/Silver/Krom

BANKETT STYLE
Bankett är ett runt stadigt fällbart bord. Det passar utmärkt till 
festlokaler, restauranger, hotell, utbildningar och konferenser. 
Vi har även ett stort sortiment av dukar till Bankett borden. 

Finns i 4 storlekar med 2 olika bordsskivor 
Bordsskiva: Vit laminat/Vit mjuk ljudabsorberande skiva
Borsdsstativ: Grå ställning

BANKETT

Party är ett lätt och tåligt partybord som är enkelt att montera 
och lätt att rengöra. Det är lämpligt för kalas, fester samt olika 
tillställningar. Lämpligt för inomhus och utomhusbruk.

Finns i 3 storlekar
Bordsskiva: Grå plastskiva
Bordsstativ: Grå stålställning

PARTY

Event Runda är fällbara partybord för eventbranschen. 
Borden används fl itigt i festlokaler, restauranger, lunchrum 
och konferenser. Lämpligt för inomhus och utomhusbruk.

Finns i 4 storlekar
Bordsskiva: Ljusgrå plastskiva i högdensitetspolyeten
Borsdsstativ: Grå pulverlackad stålställning

EVENT RUNDA
Event 90x90 är ett stabilt fällbart bord med en bred bas. 
Bordet passar bra i mindre lunchrum, på caféer, i matsalar, 
restauranger men även som skrivbord och arbetsbord. 

Bordsskiva: Ljusgrå plastskiva i högdensitetspolyeten
Borsdsstativ: Grå pulverlackad stålställning
Vikt: 10,7 kg

EVENT 90X90

Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

FÄLLBARA BORD

Worktop fungerar som ett ställbart och fällbart bord. Kan 
justeras i 4 olika höjder. De högre höjderna passar perfekt för 
stående arbeten. Passar både inomhus och utomhus.

Bordsskiva: Grå bordsskiva i högdensitetspolyeten
Bordsstativ: Grå pulverlackad stålställning
Vikt: 17 kg

WORKTOP

Art.nr: EV-WT180

Art.nr: EV-9090
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Flip är ett tåligt fällbart barbord. Lämpligt att användas där 
mycket folk rör sig. Perfekt till event, konferenser, lunchrum, 
restaurang och ett självklart val som mingelbord. 

Finns i 2 storlekar
Bordsskiva: Vit marmorering/Svart marmorering
Borsdsstativ: Svart/Silvergrå/Galvaniserad

FLIP STÅBORD
Cafébordet är ett stadigt runt fällbart bord. Det passar perfekt 
i fi karummet, på caféer, hotell, restauranger och konferenser. 
Cafébordet passar utmärkt tillsammans med RX002 stolen.

Bordsskiva: Vit marmorering/Svart marmorering 
Borsdsstativ: Silvergrå ställning
Vikt: 15 kg

CAFÉ RUNDA

Examen är ett fällbart party- och konferensbord för 1 person.
Passar perfekt för utbildningar, provtillfällen och konferenser.

Finns i 12 variationer
Bordsskiva: Bok/Ek/Björk/Vit
Bordsstativ: Svart/Silvergrå/Krom
Vikt: 8 kg

EXAMEN

Event Ståbord är ett populärt fällbart barbord. Passar perfekt 
till event och konferens där borden används av många och 
måste tåla högt slitage. Ståbordsöverdrag fi nns i olika färger. 

Bordsskiva: Ljusgrå plastskiva i högdensitetspolyeten
Borsdsstativ: Grå pulverlackad stålställning
Vikt: 8,9 kg

EVENT STÅBORD
NS Ståbord är ett vitt fällbart barbord. Passar perfekt till event 
och konferens där borden används av många och måste tåla 
högt slitage. Ståbordsöverdrag fi nns i olika färger. 

Bordsskiva: Vit plastskiva i högdensitetspolyeten
Borsdsstativ: Vit pulverlackad stålställning
Vikt: 8,9 kg

NS STÅBORD

Bistro är ett fällbart lätthanterligt plastbord. Perfekt till 
uteservering, balkongen eller som extrabord. Passar utmärkt 
tillsammans med Inca stolen. Bistro väger endast 6 kg.

Finns i 2 variationer
Bordsskiva: Brun/Vit plastskiva
Bordsstativ: Brun/Vit plastställning

BISTRO
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FÄLLBARA BORD

Art.nr: EV-80110 Art.nr: NS-80110



Top-Shelf är en praktisk extrahylla som monteras direkt på 
bordet. Perfekt för buff ébord och kan användas till borden 
Event (EV18376) och Worktop (EV-WT180).

Skiva: Plastskiva i högdensitetspolyeten
Borsdsstativ: Grå pulverlackad stålställning
Vikt: 5,5 kg

TOP SHELF
Berlin Premium ståbord är ett praktiskt bänkset med många 
användningsområden. Perfekt till fi kastunden, evenemang, 
fester, festivaler mässor och en mängd andra tillfällen.

Bordsskiva: Skiva i lackad furu
Borsdsstativ: Grön pulverlackad stålställning
Vikt: 26 kg

BERLIN STÅBORD

Munich är ett bänkset med fällbart bord och två fällbara 
bänkar. Perfekta för picknickar på terrasser, parker och 
trädgårdar. Passar lika bra inomhus som utomhus.

Bordsskiva: Brun bordsskiva i högdensitetspolyeten
Bordsstativ: Grön pulverlackad stålställning
Vikt: 31,9 kg

MUNICH BÄNKSET

Alla priser i katalogen är rek. bru  opriser.

Oktober är en praktisk fällbar bänk. Passar perfekt för att 
användas med borden Event och Party när det behövs mer 
sittplatser. Kan användas både inomhus och utomhus.

Sits: Plastskiva i högdensitetspolyeten
Stativ: Grå pulverlackad stålställning
Vikt: 8,75 kg

OKTOBER BÄNK
Munich Bänk är en fällbar bänk som passar Munich Bordet.
Perfekt för picknickar och kan snabbt plockas fram när extra-
plats behövs. Kan användas både inomhus som utomhus.

Sits: Brun plastskiva i högdensitetspolyeten 
Stativ: Grön pulverlackad stålställning
Vikt: 13,6 kg

MUNICH BÄNK

FÄLLBARA MÖBLER

Berlin är ett bänkset i furuträ som fi nns i två varianter, Basic 
och Premium. Passar perfekt till evenemang, mässor, fester, 
festivaler och picknickar. Bänk kan köpas separat

Finns i 2 modeller
Bordsskiva: Skiva i lackad furu
Bordsstativ: Grön pulverlackad stålställning

BERLIN BÄNKSET

Art.nr: MUB22030Art.nr: OK17530

Art.nr: TS18525Art.nr: BE-18070ST
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Klappstolen Smart är fällbar samt kopplingsbar. Passar 
perfekt för event, föreläsningar och som feststol. Kan 
användas både inomhus och utomhus. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Svart plast
Stativ: Silvergrå lackerad rörställning
 
Vikt: 3,5 kg

SMART SVART/SILVER

Klappstolen Smart är fällbar samt kopplingsbar. Passar 
perfekt för event, föreläsningar och som feststol. Kan 
användas både inomhus och utomhus. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Svart plast
Stativ: Svart lackerad rörställning
 
Vikt: 3,5 kg

SMART SVART/SVART

Klappstolen Smart är fällbar samt kopplingsbar. Passar 
perfekt för event, föreläsningar och som feststol. Kan 
användas både inomhus och utomhus. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Grå plast
Stativ: Grå lackerad rörställning

Vikt: 3,5 kg

SMART GRÅ

Klappstolen Smart är fällbar samt kopplingsbar. Passar 
perfekt för event, föreläsningar och som feststol. Kan 
användas både inomhus och utomhus. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Vit plast
Stativ: Vit lackerad rörställning

Vikt: 3,5 kg

SMART VIT
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FÄLLBARA STOLAR

Art.nr: SM20055Art.nr: SM20023

Art.nr: SM20012Art.nr: SM20013



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

FÄLLBARA STOLAR

Buff alo är en fällbar klappstol med låg vikt som också är 
kopplingsbar. Lämplig för användning vid utbildningar, föreläs-
ningar, konferenser och event. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Svart vinyl
Stativ: Kromad rörställning
Vikt: 3,5 kg

BUFFALO SVART/KROM
Klappstolen Ark är en fällbar stol som också är kopplingsbar. 
Passar utmärkt till event, föreläsningar, restauranger, hotell 
och caféer. Vagn till Ark fi nns i sortimentet

Sits/Rygg: Blå tygsits i polyester
Stativ: Kromad rörställning
Vikt: 4 kg

ARK BLÅ/KROM

Klappstolen Ark är en fällbar stol som också är kopplingsbar. 
Passar utmärkt till event, föreläsningar, restauranger, hotell 
och caféer. Vagn till Ark fi nns i sortimentet

Sits/Rygg: Svart tygsits i polyester
Stativ: Kromad rörställning
Vikt: 4 kg

ARK SVART/KROM

Buff alo är en fällbar klappstol med låg vikt som också är 
kopplingsbar. Lämplig för användning vid utbildningar, föreläs-
ningar, konferenser och event. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Svart vinyl
Stativ: Svart lackerad rörställning
Vikt: 3,5 kg

BUFFALO SVART/SVART
Buff alo är en fällbar klappstol med låg vikt som också är 
kopplingsbar. Lämplig för användning vid utbildningar, föreläs-
ningar, konferenser och event. Vagn till Smart fi nns.

Sits/Rygg: Svart vinyl
Stativ: Silver lackerad rörställning
Vikt: 3,5 kg

BUFFALO SVART/SILVER

Klappstolen Ark är en fällbar stol som också är kopplingsbar. 
Passar utmärkt till event, föreläsningar, restauranger, hotell 
och caféer. Vagn till Ark fi nns i sortimentet

Sits/Rygg: Grå tygsits i polyester
Stativ: Kromad rörställning
Vikt: 4 kg

ARK GRÅ/KROM

Art.nr: BF20V11Art.nr: AK20031

Art.nr: AK20021Art.nr: AK20011

Art.nr: BF20V13Art.nr: BF20V12
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Toronto är en bekväm fällbar stol. Passar utmärkt för event 
samt andra sammanhang där det krävs bra ergonomi och 
säkerhet. Utmärkt alternativ för längre sittande. Toronto är 
brandklassad och passar därför bra till off entlig miljö. Vagn till  
Toronto fi nns i sortimentet

Sits/Rygg: Svart brandklassat tyg
Stativ: Svart pulverlackerad ställning
 
Vikt: 5,7 kg

TORONTO

Big Alex är en snygg och tålig fällbar stol som  fi nns i 2 färger. 
Stolen har tack vare sin konstruktion en mycket god ergonomi 
och sittkomfort. Passar utmärkt för event och föreläsningar. 
Vagn till Big Alex fi nns i sortimentet. Klarar av belastning på 
upp till 250 kg.

Sits/Rygg: Svart eller brun plastsits
Stativ: Svart eller brun lackerad rörställning

Vikt: 4 kg

BIG ALEX

Norman är en fällbar plaststol i klappmodell. Kopplingsbar 
med andra stolar i samma modell. Perfekt för föreläsningar, 
konferenser och andra event. Kan användas både inomhus 
och utomhus. Vagn till Norman fi nns i sortimentet

Sits/Rygg: Vit plast
Stativ: Vit pulverlackerad ställning

Vikt: 5,1 kg

NORMAN VIT

Norman är en fällbar plaststol i klappmodell. Kopplingsbar 
med andra stolar i samma modell. Perfekt för föreläsningar, 
konferenser och andra event. Kan användas både inomhus 
och utomhus. Vagn till Norman fi nns i sortimentet

Sits/Rygg: Grå plast
Stativ: Grå pulverlackerad ställning

Vikt: 5,1 kg

NORMAN GRÅ
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FÄLLBARA STOLAR

Art.nr: NOR023Art.nr: NOR055

Art.nr: xxxArt.nr: TOR012



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

STAPELBARA STOLAR

Style är en staplingsbar och kopplingsbar stol med armstöd. 
Passar perfekt till mässor, event, lunchrum, utbildningar, kon-
ferenser och restauranger. 

Sits/Rygg/Armstöd: Svart tyg
Stativ: Svart stålstativ
Vikt: 5,5 kg

STYLE MED ARMSTÖD

Style är en staplingsbar och kopplingsbar stol. Passar perfekt 
till mässor, event, lunchrum, utbildningar, konferenser och 
restauranger. Går att stapla 12 st stolar på höjden

Sits/Rygg: Svart vinyl/konstskinn
Stativ: Svart stålstativ
Vikt: 5,3 kg

STYLE VINYL

Style är en staplingsbar och kopplingsbar stol. Passar perfekt 
till mässor, event, lunchrum, utbildningar, konferenser och 
restauranger. Går att stapla 12 st stolar på höjden

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Svart stålstativ
Vikt: 5,3 kg

STYLE SVART
Style är en staplingsbar och kopplingsbar stol. Passar perfekt 
till mässor, event, lunchrum, utbildningar, konferenser och 
restauranger. Går att stapla 12 st stolar på höjden

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Kromat stålstativ
Vikt: 5,3 kg

STYLE KROM

Style är en staplingsbar och kopplingsbar stol. Passar perfekt 
till mässor, event, lunchrum, utbildningar, konferenser och 
restauranger. Går att stapla 12 st stolar på höjden

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Silverfärgat stålstativ
Vikt: 5,3 kg

STYLE SILVER

Art.nr: STY20A12

Art.nr: STY20013Art.nr: STY20V12

Art.nr: STY20011Art.nr: STY20012
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

RX002 är en lätt staplingsbar stol. Passar perfekt till mässor, 
event, konferenser och utbildningar där det krävs en bekväm 
och okomplicerad stol. Det fi nns kopplingsbeslag som man 
enkelt fäster på stolen. Vagnen till RX002 rymmer 25 stolar.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Svart ställning
 
Vikt: 5,7 kg

RX002 SVART

RX002 är en lätt staplingsbar stol. Passar perfekt till mässor, 
event, konferenser och utbildningar där det krävs en bekväm 
och okomplicerad stol. Det fi nns kopplingsbeslag som man 
enkelt fäster på stolen. Vagnen till RX002 rymmer 25 stolar.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Silverfärgad ställning
 
Vikt: 5,7 kg

RX002 SVART/SILVER

RX002 är en lätt staplingsbar stol. Passar perfekt till mässor, 
event, konferenser och utbildningar där det krävs en bekväm 
och okomplicerad stol. Det fi nns kopplingsbeslag som man 
enkelt fäster på stolen. Vagnen till RX002 rymmer 25 stolar.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Vit ställning
 
Vikt: 5,7 kg

RX002 SVART/VIT

RX002 är en lätt staplingsbar stol. Passar perfekt till mässor, 
event, konferenser och utbildningar där det krävs en bekväm 
och okomplicerad stol. Det fi nns kopplingsbeslag som man 
enkelt fäster på stolen. Vagnen till RX002 rymmer 25 stolar.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Kromad ställning
 
Vikt: 5,7 kg

RX002 SVART/KROM
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STAPELBARA STOLAR

Art.nr: RX002011Art.nr: RX002015

Art.nr: RX002013Art.nr: RX002012



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Hylte är en klassisk, komfortabel staplingsbar karmstol. Den 
passar i miljöer där det ställs högre krav på bekvämlighet som 
konferenser, mötesrum, väntrum och off entliga miljöer.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Svart stativ i bok
 

Vikt: 8,5 kg

HYLTE SVART

Hylte är en klassisk, komfortabel staplingsbar karmstol. Den 
passar i miljöer där det ställs högre krav på bekvämlighet som 
konferenser, mötesrum, väntrum och off entliga miljöer.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Stativ i bok

 
Vikt: 8,5 kg

HYLTE SVART/BOK

Hylte är en klassisk, komfortabel staplingsbar karmstol. Den 
passar i miljöer där det ställs högre krav på bekvämlighet som 
konferenser, mötesrum, väntrum och off entliga miljöer.

Sits/Rygg: Grått tyg
Stativ: Stativ i bok
 

Vikt: 8,5 kg

HYLTE GRÅ/BOK

Hylte är en klassisk, komfortabel staplingsbar karmstol. Den 
passar i miljöer där det ställs högre krav på bekvämlighet som 
konferenser, mötesrum, väntrum och off entliga miljöer.

Sits/Rygg: Blått tyg
Stativ: Stativ i bok
 

Vikt: 8,5 kg

HYLTE BLÅ/BOK

STAPELBARA STOLAR

Art.nr: HLT-M0301Art.nr: HLT-M0201

Art.nr: HLT-M0101Art.nr: HLT-M0106



Stolen Hylte i grått med Kongress konferensbord

Stolen Hylte i svart med fällbara bordet Examen
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Inca är en lätt och modern staplingsbar stol. Stolen har en 
häftig design och passar perfekt i miljöer som restauranger, 
caféer, konferenser och utbildningar. Kan användas både för 
inomhus- och utomhusbruk. Inca är UV-skyddad.

Färg: Svart
Stativ: Plast i polypropylen
 
Vikt: 4,4 kg

INCA SVART

Inca är en lätt och modern staplingsbar stol. Stolen har en 
häftig design och passar perfekt i miljöer som restauranger, 
caféer, konferenser och utbildningar. Kan användas både för 
inomhus- och utomhusbruk. Inca är UV-skyddad.

Färg: Vit
Stativ: Plast i polypropylen
 
Vikt: 4,4 kg

INCA VIT

Inca är en lätt och modern staplingsbar stol. Stolen har en 
häftig design och passar perfekt i miljöer som restauranger, 
caféer, konferenser och utbildningar. Kan användas både för 
inomhus- och utomhusbruk. Inca är UV-skyddad.

Färg: Orange
Stativ: Plast i polypropylen
 
Vikt: 4,4 kg

INCA ORANGE

Inca är en lätt och modern staplingsbar stol. Stolen har en 
häftig design och passar perfekt i miljöer som restauranger, 
caféer, konferenser och utbildningar. Kan användas både för 
inomhus- och utomhusbruk. Inca är UV-skyddad.

Färg: Limegrön
Stativ: Plast i polypropylen
 
Vikt: 4,4 kg

INCA LIMEGRÖN
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STAPELBARA STOLAR

Art.nr: INC-2007UVArt.nr: INC-2006UV

Art.nr: INC-2005UVArt.nr: INC-2001UV



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Alcudia är en stilren staplingsbar stol. Fungerar utmärkt i 
skolor, matsalar, till utbildningar och konferenser. Tack vare 
sin design med mjukt formade linjer är Alcudia en stol med 
hög sittkomfort. Levereras i 4-pack.

Sits/Rygg: Svart plast
Stativ: Svart stålställning

Vikt: 4,1 kg

ALCUDIA SVART

Alcudia är en stilren staplingsbar stol. Fungerar utmärkt i 
skolor, matsalar, till utbildningar och konferenser. Tack vare 
sin design med mjukt formade linjer är Alcudia en stol med 
hög sittkomfort. Levereras i 4-pack.

Sits/Rygg: Vit plast
Stativ: Vit stålställning

Vikt: 4,1 kg

ALCUDIA VIT

Alcudia är en stilren staplingsbar stol. Fungerar utmärkt i 
skolor, matsalar, till utbildningar och konferenser. Tack vare 
sin design med mjukt formade linjer är Alcudia en stol med 
hög sittkomfort. Levereras i 4-pack.

Sits/Rygg: Grå plast 
Stativ: Silverfärgad stålställning

Vikt: 4,1 kg

ALCUDIA GRÅ/SILVER

Alcudia är en stilren staplingsbar stol. Fungerar utmärkt i 
skolor, matsalar, till utbildningar och konferenser. Tack vare 
sin design med mjukt formade linjer är Alcudia en stol med 
hög sittkomfort. Levereras i 4-pack.

Sits/Rygg: Svart 
Stativ: Kromad stålställning

Vikt: 4,1 kg

ALCUDIA SVART/KROM

STAPELBARA STOLAR

Art.nr: ALC-M20011Art.nr: ALC.M20023

Art.nr: ALC-M20055Art.nr: ALC-M20012



Stolen Alcudia i svart/krom med bordet Starko

Stolen Alcudia i svart/svart med bordet Starko
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Magaluf är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restauranger, 
lunchrum, mässor och event. Tillverkad i polypropylen och har 
UV-skydd och är därför lämplig för inom- och utomhusbruk.

Färg: Svart
Stativ: Plast i polypropylen

Vikt: 3,6 kg

MAGALUF SVART

Magaluf är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restauranger, 
lunchrum, mässor och event. Tillverkad i polypropylen och har 
UV-skydd och är därför lämplig för inom- och utomhusbruk.

Färg: Vit
Stativ: Plast i polypropylen

Vikt: 3,6 kg

MAGALUF VIT

Magaluf är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restauranger, 
lunchrum, mässor och event. Tillverkad i polypropylen och har 
UV-skydd och är därför lämplig för inom- och utomhusbruk.

Färg: Grå
Stativ: Plast i polypropylen

Vikt: 3,6 kg

MAGALUF GRÅ

Magaluf är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restauranger, 
lunchrum, mässor och event. Tillverkad i polypropylen och har 
UV-skydd och är därför lämplig för inom- och utomhusbruk.

Färg: Turkos
Stativ: Plast i polypropylen

Vikt: 3,6 kg

MAGALUF TURKOS
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Art.nr: MAG2010UVArt.nr: MAG2002UV

Art.nr: MAG2005UVArt.nr: MAG2001UV



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

STAPELBARA STOLAR

Andratx är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restaurang, 
lunchrum, mässor och event. 

Sits/Rygg: Svart
Stativ: Plast i polypropylen
Vikt: 3,6 kg

ANDRATX SVART
Class är en stapelbar och kopplingsbar stol. Perfekt i 
restauranger, på utbildningar, mässor, konferenser och andra 
event. Class är en gammal favorit till dom stora dukningarna. 

Sits/Rygg: Rött tyg
Stativ: Guldfärgad aluminium ställning
Vikt: 5 kg

CLASS RÖD/GULD

Class är en stapelbar och kopplingsbar stol. Perfekt i restau-
ranger, på utbildningar, mässor, konferenser och andra event. 
Class är en gammal favorit till dom stora dukningarna. 

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Aluminium ställning
Vikt: 5 kg

CLASS SVART/SILVER

Andratx är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restaurang, 
lunchrum, mässor och event. 

Sits/Rygg: Svart
Stativ: Plast i polypropylen
Vikt: 3,6 kg

ANDRATX VIT
Andratx är en snygg, stapelbar och formgjuten plaststol som 
passar utmärkt till utbildningar, konferenser, restaurang, 
lunchrum, mässor och event. 

Sits/Rygg: Svart
Stativ: Plast i polypropylen
Vikt: 3,6 kg

ANDRATX BRUN

Class är en stapelbar och kopplingsbar stol. Perfekt i restau-
ranger, på utbildningar, mässor, konferenser och andra event. 
Class är en gammal favorit till dom stora dukningarna. 

Sits/Rygg: Konstskinn/vinyl
Stativ: Svart pulverlackad stålställning
Vikt: 5,8 kg

CLASS SVART/VINYL

Art.nr: AND2001Art.nr: CLU20044

Art.nr: CLU30V12Art.nr: CLU20013

Art.nr: AND2008Art.nr: AND2005



Class kan även specialbeställas i en mängd olika utföranden

Stolen Andratx passar väl in i dom fl esta miljöer
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Nice är en stapelbar och kopplingsbar stol. Tack vare sin låga 
vikt och smakfulla design är Nice en stabil och tålig stol med 
hög sittkomfort. Den passar utmärkt till utbildningar, 
konferenser, mässor och event.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Svart rörställning

Vikt: 4,6 kg

NICE SVART

Nice är en stapelbar och kopplingsbar stol. Tack vare sin låga 
vikt och smakfulla design är Nice en stabil och tålig stol med 
hög sittkomfort. Den passar utmärkt till utbildningar, 
konferenser, mässor och event.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Silverfärgad rörställning

Vikt: 4,6 kg

NICE SVART/SILVER

Nice är en stapelbar och kopplingsbar stol. Tack vare sin låga 
vikt och smakfulla design är Nice en stabil och tålig stol med 
hög sittkomfort. Den passar utmärkt till utbildningar, 
konferenser, mässor och event.

Sits/Rygg: Grått tyg
Stativ: Silverfärgad rörställning

Vikt: 4,6 kg

NICE GRÅ/SILVER

Nice är en stapelbar och kopplingsbar stol. Tack vare sin låga 
vikt och smakfulla design är Nice en stabil och tålig stol med 
hög sittkomfort. Den passar utmärkt till utbildningar, 
konferenser, mässor och event.

Sits/Rygg: Svart tyg
Stativ: Kromad rörställning

Vikt: 4,6 kg

NICE SVART/KROM
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Art.nr: NC20011Art.nr: NC20023

Art.nr: NC20013Art.nr: NC20012



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Komplett köstolpe med betong platta som levereras i 2-pack.

Stolpe i krom med integrerad bandkassett. 
3 m svart band

Vikt: 10,5 kg

ROYAL BASIC  SILVER/SVART BAND

Komplett stolpe för avspärrning med svart gummiplatta.

Stolpe i gul plast med integrerad bandkassett.
3,6 m gul/svart band

Vikt: 8,6 kg

STOLPE WORKER  GUL/SVART BAND

Art.nr: PBB7092

Komplett stolpe för avspärrning med svart gummiplatta.

Stolpe i röd plast med integrerad bandkassett.
3,6 m röd/svart band

Vikt: 8,6 kg

STOLPE WORKER  RÖD/SVART BAND

Art.nr: PBB7045

AV- SPÄRRNING

Art.nr: PBB6021L
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Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

STOLPAR MED BAND

Komplett stolpe i polerad mässing med bandkassett och 
gjutjärns platta. 2 m svart band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  MÄSSING/SVART BAND
Komplett stolpe i svart stål med bandkassett och gjutjärns 
platta. 3 m svart band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  SVART/SVART BAND

Komplett stolpe i rostfritt stål med bandkassett och gjutjärns 
platta. 3 m blått band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  SILVER/BLÅTT BAND
Komplett stolpe i rostfritt stål med bandkassett och gjutjärns 
platta. 2 m rött band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  SILVER/RÖTT BAND

Art.nr: PBB8024Art.nr: PBB8022L

Art.nr: PBB8041Art.nr: PBB8031L

Komplett stolpe i svart stål med bandkassett och gjutjärns 
platta. 2 m rött band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  MÄSSING/RÖTT BAND
Komplett stapelbar stolpe i rostfritt stål med bandkassett och 
gjutjärns platta. 2 m rött band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL STAPELBAR  SILVER/RÖD

Art.nr: PBB8042

Komplett stolpe i rostfritt stål med bandkassett och gjutjärns 
platta. 3 m svart band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  SILVER/SVART BAND
Komplett stolpe i polerad mässing med bandkassett och 
gjutjärns platta. 2 m rött band
Vikt: 9,4 kg

ROYAL  MÄSSING/RÖTT BAND

Art.nr: PBB8021L

Art.nr: PBB9041

Art.nr: PBB8044



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.
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STOLPAR MED BAND

Komplett stapelbar stolpe i rostfritt stål med bandkassett och 
gjutjärns platta. 3 m blått band

Vikt: 7,9 kg

ROYAL STAPELBAR  SILVER/BLÅ

Komplett stapelbar stolpe i polerad mässing med bandkassett 
och gjutjärns platta. 2 m svart band

Vikt: 7,9 kg

ROYAL STAPELBAR  MÄSSING/SVART

ARK SVART/KROM

Komplett stapelbar stolpe i polerad mässing med bandkassett 
och gjutjärns platta. 2 m rött band

Vikt: 7,9 kg

ROYAL STAPELBAR  MÄSSING/RÖD

Komplett stapelbar stolpe i svart stål med bandkassett och 
gjutjärns platta. 2 m svart band

Vikt: 7,9 kg

ROYAL STAPELBAR  SVART/RÖD

ARK GRÅ/KROM

Art.nr: PBB9031LArt.nr: PBB9024

Art.nr: PBB9042Art.nr: PBB9044

Komplett stapelbar stolpe i svart stål med bandkassett och 
gjutjärns platta. 3 m svart band

Vikt: 7,9 kg

ROYAL STAPELBAR  SVART/SVART

Komplett stapelbar stolpe i rostfritt stål med bandkassett och 
gjutjärns platta. 3 m svart band

Vikt: 7,9 kg

ROYAL STAPELBAR  SILVER/RÖD

Art.nr: PBB9022LArt.nr: PBB9021L



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

STOLPAR TILL REP

Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och kula för rep.
Stålpe/kula i polerad mässing.
Vikt: 9,2 kg

CASINO  MÄSSING/KULA
Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och kula för rep.
Stålpe/kula i rostfritt stål.
Vikt: 9,2 kg

CASINO  SILVER/KULA

Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och krona för rep.
Stålpe/krona i rostfritt stål.
Vikt: 9,2 kg

CASINO  SILVER/KRONA
Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och krona för rep.
Stålpe/krona i polerad mässing.
Vikt: 9,2 kg

CASINO  MÄSSING/KRONA

Art.nr: PBR80BA4Art.nr: PBR80BA1

Art.nr: PBR80CR4Art.nr: PBR80CR1

Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och hållare för rep.
Stålpe/platta i rostfritt stål.
Vikt: 7,7 kg 

CASINO  SILVER/PLATTA
Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och hållare för rep.
Stålpe/platta i svart stål.
Vikt: 7,7 kg 

CASINO  SVART/PLATTA

Art.nr: PBR80FL1

Komplett kromad stolpe med betongplatta.
Stolpen har integrerad krona för rep. Levereras i 2-pack.
Vikt: 10,5 kg

CASINO BASIC  SILVER/KRONA

Art.nr: PBR60CR1

Art.nr: PBR80FL2



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.
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STOLPAR TILL REP

Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och krona för 
rep. Stålpe/krona i rostfritt stål.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  SILVER/KRONA
Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och kula för 
rep. Stålpe/kula i polerad mässing.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  MÄSSING/KULA

Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och krona för 
rep. Stålpe/krona i polerad mässing.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  MÄSSING/KRONA
Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och hållare för 
rep. Stålpe/platta i rostfritt stål.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  SILVER/PLATTA

Art.nr: PBR90CR1Art.nr: PBR90BA4

Art.nr: PBR90FL1Art.nr: PBR90CR4

Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och hållare för 
rep. Stålpe/platta i svart stål.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  SVART/PLATTA
Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och hållare för 
rep. Stålpe/platta i polerad mässing.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  MÄSSING/PLATTA

Art.nr: PBR90FL2

Komplett stapelbar stolpe med gjutjärnsplatta och kula för 
rep.Stålpe/kula i rostfritt stål.
Vikt: 7,7 kg

CASINO STAPELBAR  SILVER/KULA
Komplett stolpe med gjutjärnsplatta och hållare för rep.
Stålpe/platta i polerad mässing.
Vikt: 7,7 kg 

CASINO  MÄSSING/PLATTA

Art.nr: PBR90BA1

Art.nr: PBR90FL4

Art.nr: PBR80FL4



Kontakta ELJ för komple   sor  ment och återförsäljarpriser.

Flätat rep i svart med hake i rostfritt stål

Flätat rep i vinrött med hake i rostfritt stål

Flätat rep i off white med hake i rostfritt stål

REP  SILVER 1,5M

Flätat rep i svart med hake i mässing

Flätat rep i vinrött med hake i mässing

Flätat rep i off white med hake i mässing

REP  MÄSSING 1,5M

Sammetsklätt rep i svart med hake i rostfritt

Sammetsklätt rep i blått med hake i rostfritt

Sammetsklätt rep i vinrött med hake i rostfritt

SAMMETSKLÄTT REP  SILVER 1,5M

Sammetsklätt rep i svart med hake i mässing

Sammetsklätt rep i blått med hake i mässing

Sammetsklätt rep i vinrött med hake i mässing

SAMMETSKLÄTT REP  MÄSSING 1,5M

REP TILL STOLPE

Art.nr: REP90021

Art.nr: REP90041

Art.nr: REP90051

Art.nr: REP90024

Art.nr: REP90044

Art.nr: REP90054

Art.nr: REP90024

Art.nr: REP90044

Art.nr: REP90054

Art.nr: REP60021

Art.nr: REP60031

Art.nr: REP60041
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ELJ har ett brett utbud av vagnar 
för transport av våra olika fällbara 
och staplingsbara bord. 
Produkter som gör det mycket 
enklare för dig att fl ytta och lagra 
våra möbler i hopfällt eller staplat 
läge. 
Vi tar smidighet och funktionalitet 
till nästa nivå.

Har du investerat i ett av våra 
Kongress- eller Eventbord? Eller 
behöver du en smart stolsvagn där 
hela 50 stolar får plats? 
Genom att ha tagit fram ett fl ertal 
olika vagnar så har vi möjliggjort för 
våra kunder att enkelt kunna fl ytta 
och förvara de möbler som köpts 

BRA INNOVATIONER KOMMER MED ERFARENHET!

hos oss. 
Vi vill helt enkelt att våra praktiska 
möbler även ska kunna hanteras 
enkelt av dig. 
Våra vagnar fi nns med både rull 
och kullager.
Nästintill alla våra bord och stolar 
har en passande vagn 
för transport. Läs mer om 
respektive vagn genom att gå in på 
elj.se där du hittar mer informa-
tion.

Kontakta ELJ om Ni behöver hjälp 
med att strukturera upp 
vagnparken  eller om Ni har förslag 
på hur vi kan förbättra våra vagnar.

STOLSKÄRRA FÖR 
TRANSPORT 
AV 
STAPELBARA STOLAR



Bordvsagn

VAGN TILL ALLT!

Bankett Kongress

Ark Toronto Smart

Buff alo RX002 Nice

Norman Smart Style
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