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Made in Grythyttan



Kom ut i det fria
En ny tid väntar på oss, friare och roligare än den vi lämnar bakom oss. Vi vill träffas, 
prata, umgås med våra vänner och inleda nya spännande bekantskaper. Det finns rum 
överallt: på gatorna, innergårdarna eller ute i parkerna – allt ligger inom räckhåll under 
den bara himlen. Livet väntar utanför dörren – välkommen ut!

Soffa 5, teak med varmförzinkat stativ. Bord 9A 120 och Fåtölj A2 i teak med varmförzinkade stativ. 
Trädetaljerna på detta uppslag är oljade för en mörkare nyans. Vid leverans är de obehandlade.  



På bilden ser du Stol 1, Fåtölj A2, Bord B31 170, Bord B31 84 och  Bänk 9. Alla möbler är i teak med varmförzinkade stativ.
Trädetaljerna är oljade för en mörkare nyans. Vid leverans är de obehandlade. 



Slå dig ned och känn gunget, så förstår du varför 
Klassikerserien har en speciell plats i mångas hjärtan. 
Fåtölj  A2 lanserades till Stockholmsutställningen 
redan 1930 och är idag tillsammans med sina syskon 
ett kärt inslag i många trädgårdar och täppor. Den stil-
rena designen på möblerna och de bekväma stolarna 
skapar ro för både kroppen och själen. 

Bänk 9 i teak med varmförzinkat stativ.Trädetaljerna på detta uppslag är oljade för en mörkare nyans. Vid leverans är de obehandlade. 

Fåtölj A2, Bord B31 170, teak med varmförzinkade stativ.  

Stol 1 och Bord B31 84 i teak med varmförzinkade stativ. 



På bilderna ser du Solstol A3, Pall A3 samt Sidobord L45 i  teak med varmförzinkade stativ.  
Trädetaljerna på detta uppslag är oljade för en mörkare nyans. Vid leverans är de obehandlade. 

Möblerna i Klassikerserien fungerar lika bra tillsam-
mans som var för sig. Ställ ut en stol eller soffa som 
solitär i trädgården och få en inbjudande plats för 
dagdrömmar, eller ställ några stolar där du kanske 
inte tänkt dig. Resultatet kan ge dig nya horisonter. 
    Allt trä kommer från skogar som brukas på ett 
ansvarfullt sätt och möblerna tillverkar vi i vår egen 
fabrik i Grythyttan, precis som vi alltid har gjort.



High Tech
Det var en helt ny värld som öppnades för oss när Nisse Strinning presenterade sin Stol High Tech 1984, samma år som 
Steve Jobs lanserade Macintosh och Depeche Mode släppte sitt klassiska syntalbum ”Some Great Reward”. Fortfarande 
sticker stolen ut med sitt djärva formspråk, med blicken envist riktad mot framtiden. Stolarna och stativen i stål finns med 
varmförzinkad eller pulverlackerad ytbehandling och passar lika bra ute som inne. Bordsskivorna i vit kompaktlaminat är 
mycket slitstarka och byggda för att möta en lång och händelserik framtid. 

Stol High Tech, varmförzinkad. Bord High Tech 60 varmförzinkat med skiva i vit kompaktlaminat. Stol High Tech, varmförzinkad. Bord High Tech 90 varmförzinkat med skiva i vit kompaktlaminat. 



Libelle

Andreas Engesvik

Libelle är en av årets nyheter från Grythyttan som ritats av den prisbelönta 
norska formgivaren Andreas Engesvik. Stolen är helsvetsad vilket ger 
spänst och styrka samtidigt som den är nätt och graciös.   

Andreas Engesvik är en av Norges främsta samtida formgivare. I designvärl-
den har han gjort sig känd inom allt från möbler och porslin till industridesign för 
internationella kunder som Iittala, Muuto, Ligne Roset och Fogia. Under åren har 
Andreas Engesvik vunnit en rad priser som Red Dot Award, Wallpaper Design 
Award och Bruno Mathsson Award.

Stol Libelle och Bord Libelle med pulverlackerad ytbehandling i grönt.



Sitt stabilt under hela kvällen
Bryggeriserien har sitt ursprung i det sena 1800-talets ölcafé-kultur. Stolarna och borden 
är byggda för att ge komfort och stabilitet, även om kvällen blir lång och glad. Hemligheten 
vilar på gediget material. De varmförzinkade stativen och det massiva träet gör jobbet i 
trädgården hela utesäsongen, år för år.   

Bryggerisoffa, Bryggeristol och Bryggeribord 110 i teak med 
varmförzinkade stativ. 

Bryggeristol och Bryggeri trefotsbord i teak med varmförzinkade stativ. 
Trädetaljerna på detta uppslag är oljade för en mörkare nyans. Vid leverans är de obehandlade.  



Akleja

Jonas Bohlin

Den svenska formgivaren Jonas Bohlin har ritat stolen Akleja som lanseras av 
Grythyttan Stålmöbler under 2022. Stolen tog form under arbetet med Tommy 
Myllymäkis stjärnkrog Aira på Djurgården i Stockholm, vilket satt sina spår i materialet och 
konstruktionen som utvecklats särskilt för att tåla den utsatta miljön vid Saltsjöns strand.   

Jonas Bohlin en av Sveriges mest kända formgivare och inredningsarkitekter. 
På sin meritlista har han en mängd legendariska stockholmskrogar som Riche, 
Teatergrillen och Sturehof. Han ritade även stolen Concrete 1981 som belönats 
med utmärkelsen Utmärkt Svensk Form.   

Foto: Jonas Sällberg

Stol Akleja och bord Akleja i obehandlad teak med mörkgrå stativ.



Vi bryr oss om våra träd
När du köper någon av våra produkter så har du självklart 
rätt att få veta varifrån materialet kommer och hur det har 
producerats. Därför jobbar vi med certifiering och miljö-
märkning, vilket innebär att du alltid kan spåra materialet 
längs hela produktionskedjan, från råvara till färdig produkt. 

Trädetaljerna i våra möbler har miljöcertifieringar från 
två ledande organisationer som delar vår syn på vad ett 
ansvarsfullt skogsbruk innebär. Certifikaten garanterar att 
materialen i produkterna som du köper från oss alltid håller 
måttet utifrån ett både socialt och miljömässigt perspektiv: 

* Soffa 5 i furu kan än så länge inte levereras med PEFC-märkning eller FSC-märkning på grund av produktionstekniska skäl men vi jobbar på det. 

FSC®

Våra trädetaljer i teak och sydamerikansk ek är certifierade 
med FSC, som står för Forest Stewardship Council®.  
FSC® arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande 
och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® 
är en internationell organisation med medlemmar ur olika 
miljöorganisationer, sociala organisationer och ekono-
miska intressenter. Titta efter FSC®-märkningen vid våra 
produkter.

PEFC™
Våra trädetaljer i furu är med ett undantag* certifierade med 
PEFC™, som står för Programme for the Endorsement of 
Forest Certification. PEFC är en internationell organisation 
med medlemmar från olika skogsföretag. Där arbetar man 
för att främja ett hållbart skogsbruk med fokus på miljö, 
ekonomi och sociala förhållanden. 

Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller sydamerikansk 
ek och är alltid av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan 
möblerna åldras på bästa sätt och till och med bli vackrare 
av flitig användning. Precis som andra levande material så 
påverkas träet av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. 
Sköter du om dina möbler kommer du att kunna njuta av 
lystern i träet i många år, även om möblerna står utomhus. 

Det är skillnad på furu och furu. För att våra möbler ska 
få högsta kvalitet använder vi endast virke med stående års-
ringar i våra furumöbler. Då har årsringarna samma riktning 
som kortsidan vilket innebär en obefintlig risk för kupning av 
brädan. Man får också en hårdare yta på produkten som ger 
mer formstabila och mindre sprickbenägna trädelar.

Så här sågar vi ut vårt furuvirke för att 
få maximal hårdhet och vridstyvhet.

Trä – ett levande material

FSC® C153972    ·    www.fsc.org



Det trivsamma gunget karaktäriserar klassikerserien. Kombinera stolar, bord och 
soffor hur du vill – med möbler ur klassikerserien blir det alltid stilrent. Välj mellan 
träslagen teak, sydamerikansk ek eller furu. Alla sittmöbler har stativ av massivt stål 
för maximal hållbarhet. Stålet är varmförzinkat för att klara tuffa förhållanden och 
allt trä vi använder kommer från ett hållbart skogsbruk (FSC® eller  PEFC™).

KLASSIKERSERIEN

Nr. 10196  Oljad furu med varmförzinkat stativ   ca  3 020 kr 
Nr. 10185  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   3 790 kr 
Nr. 10141  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   4 440 kr 
Nr. 10131  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   4 930 kr 
Design: Artur Lindqvist

B 62 cm  |  Dj 57 cm  |  H 87 cm  |  Sh 41  |  ca 11 kg  |  Stapelbar

FÅTÖLJ A2

B 41 cm  |  Dj 50 cm  |  H 80 cm  |  Sh 43  |  ca 8 kg  |  Stapelbar

STOL 1
Nr. 101961  Oljad furu med varmförzinkat stativ ca   2 500 kr   
Nr. 101851  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   2 930 kr 
Nr. 101412 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   3 350 kr
Nr. 101312  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   3 690 kr
Design: Artur Lindqvist

Nr. 101997-1 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   6 100 kr 
Nr. 101991 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   7 020 kr
Nr. 101995 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca  8 030 kr    
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren

B 67 cm  |  Dj 76 cm  |  H 108 cm  |  Sh 41  |  16,5 kg  |  Stapelbar

SOLSTOL A3

Nr. 101998-1 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   1 690 kr 
Nr. 101992 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   1 900 kr 
Nr. 101996 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca  2 180 kr   
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren 

B 45 cm  |  Dj 32 cm  |  H 41 cm   |  ca 6 kg  |  Stapelbar

PALL A3

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ  
och oljad furu med varmförzinkat stativ

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ och
teak med varmförzinkat stativ

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ och
obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Nr. 10368 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  5 200 kr 
Nr. 10364 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca  5 650 kr
Nr. 10363 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca 7 530 kr 

Nr. 10356  Oljad furu med varmförzinkat stativ ca  3 740 kr
Nr. 10358 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  4 130 kr 
Nr. 10354 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca  4 580 kr
Nr. 10353 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca 4 920 kr
Design: Artur Lindqvist  

B 170 cm  |  Dj 40 cm  |  H 42 cm  |  ca 15 kg

B 110 cm  |  Dj 40 cm  |  H 42 cm  |  10 kg

BÄNK 9

BÄNK 8

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ  
och vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ  
och vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Nr. 10327 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  14 640 kr 
Nr. 10341 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca  15 820 kr 
Nr. 10331 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca  16 520 kr
Design: Örjan Lindqvist  

B 146 cm  |  Dj 59 cm  |  H 85 cm  |  Sh 41  |  ca 28 kg  

SOFFA 6

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ  
ochvitlackad ek med varmförzinkat stativ

Nr. 10306  Oljad furu med varmförzinkat stativ ca   8 890 kr   
Nr. 10317  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  10 140 kr
Nr. 10315  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca  11 720 kr  
Nr. 10312  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca  13 470 kr
Design: Artur Lindqvist

B 204 cm  |  Dj 55 cm  |  H 77 cm  |  Sh 41  |  ca 26 kg  |  Stapelbar

SOFFA 5

Bilden visar oljad furu med varmförzinkat stativ och
obehandlad teak med varmförzinkat stativ. FSC-
märkningen gäller endast ek och teak. 

Våra produkter

Trä är en hel vetenskap 
Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller sydamerikansk ek och är alltid av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan möblerna åldras på bästa sätt och till och med bli 
vackrare av flitig användning. Precis som andra levande material så påverkas träet av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. Sköter du om dina möbler kommer du 
att kunna njuta av lystern i träet i många år, trots att möblerna står utomhus. Läs mer om allt vårt trä och framförallt om hur vår unika furu produceras på grythyttan.net

NYHET



Nr. 1019884  Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca   10 020 kr 
Nr. 1019814  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   10 490 kr
Nr. 1019854  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   12 370 kr 
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren

107x45 cm  |  H 74 cm  H2 44 cm  |  ca 17 kg  |  Levereras omonterat 

AVLASTNINGSBORD L105

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Nr. 1019883  Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca   4 870 kr 
Nr. 1019813  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   5 270 kr
Nr. 1019853  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   5 740 kr 
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren 

45x34 cm  |  H 51 cm  H2 32 cm  |  ca 7 kg  |  Levereras omonterat  

SIDOBORD L45

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Nr. 101964  Oljad furu med varmförzinkat stativ ca   5 780 kr 
Nr. 101854  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   6 130 kr 
Nr. 101441  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   6 690 kr
Nr. 101341  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   9 720 kr

120x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 20 kg  |  Avtagbart stativ

BORD B25A 120

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Nr. 101962 Oljad furu med varmförzinkat stativ  ca  6 280 kr  
Nr. 101852  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  7 790 kr
Nr. 101421 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca  7 930 kr
Nr. 101321  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca 10 600 kr  

Ø  100 cm  |  H 72 cm  |  ca 20 kg  |  Avtagbart stativ

BORD 9A 100

Nr. 101963  Oljad furu med varmförzinkat stativ ca   8 280 kr  
Nr. 101853  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   9 320 kr  
Nr. 101431  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   9 900 kr 
Nr. 101331  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   12 300 kr 

Ø  120 cm  |  H 72 cm  |  ca 25 kg  |  Avtagbart stativ

BORD 9A 120

Bilden visar oljad ek med varmförzinkat stativ

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ

84x92 cm  |  H 72 cm  |  ca 22 kg  |  Avtagbart stativ

Nr. 101857  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   9 360 kr  
Nr. 10147  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   9 860 kr
Nr. 10137  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca  11 550 kr

BORD B31 84

Bilden visar oljad ek med varmförzinkat stativ

170x92 cm  |  H 72 cm  |  ca 34 kg  |  Fällbart stativ

Nr. 101856  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  15 360 kr   
Nr. 10146 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   17 220 kr
Nr. 10136 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   20 960 kr

BORD B31 170

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ 

Trä är en hel vetenskap 
Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller sydamerikansk ek och är alltid av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan möblerna åldras på bästa sätt och till och med bli 
vackrare av flitig användning. Precis som andra levande material så påverkas träet av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. Sköter du om dina möbler kommer du 
att kunna njuta av lystern i träet i många år, trots att möblerna står utomhus. Läs mer om allt vårt trä och framförallt om hur vår unika furu produceras på grythyttan.net

Nr. 10411    Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca  2 500 kr 
Design: Artur Lindqvist 

H 45 cm  |  Sits Ø 31 cm  |  3,6 kg

Nr. 10413    Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca 2 620 kr
Design: Artur Lindqvist

H 63 cm  |  Sits Ø 31 cm  |  4,5 kg  

PALL V1 45

PALL V1 63

Bilden visar Pall V1 45 och Pall V1 63. Massiv teak i sitsen. 

NYHET

NYHET



Ø 90 cm  |  H 72 cm  |  ca 19 kg  |  Levereras omonterat

BORD HIGH TECH 90

Bordsskiva i vit kompaktlaminat
Nr. 10630 Varmförzinkat ca  6 220 kr
Design: Karl Lindqvist

Nr. 10252 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   5 850 kr  
Nr. 10242 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   6 650 kr 
Nr. 10232 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   7 340 kr 

110x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 15 kg  |  Fällbart

BRYGGERIBORD 110

Ø 60 cm  |  H 72 cm  | ca 8 kg  |  Levereras omonterat

Nr. 10254 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca 3 800 kr 
Nr. 10244 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca  4 750 kr  
Nr. 10234 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca  4 990 kr 

BRYGGERI TREFOTSBORD

Nr. 10251 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  3 210 kr
Nr. 10241 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca  3 470 kr  
Nr. 10231 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca  3 930 kr 

B 48 cm  |  Dj 52 cm  |  H 86 cm  |  Sh 45 cm  |  ca 8 kg  |  Fällbar

BRYGGERISTOL

B 120 cm  |  Dj 50 cm  |  H 88 cm  |  Sh 45 cm  |  ca 15 kg  |  Fällbar

Nr. 10253 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca  6 000 kr  
Nr. 10243 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   6 280 kr  
Nr. 10233 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   7 740 kr  

BRYGGERISOFFA

Bilden visar oljad ek med varmförzinkat stativ och
vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Bilden visar oljad ek med varmförzinkat stativ och
vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ

HIGH TECH BRYGGERI
Med Bryggeriserien sitter du och dina gäster tryggt under hela kvällen. 
De tunga varmförzinkade stativen ger oslagbar stabilitet. Trädelarna 
finns i oljad eller vitlackad sydamerikansk ek, alternativt obehandlad 
teak. Allt trä vi använder kommer från ett hållbart skogsbruk. 

Futuristiska High Tech bjuder på strikt komfort i varmförzinkat 
eller pulverlackerat svart stål. Bordsskivorna i vit kompaktlaminat 
är mycket vädertåligt. Stolen är stapelbar och bordets stativ går 
att ta av för smidig förvaring.

B 39 cm  |  Dj 52 cm  |  H 76 cm  |  Sh 43,5 cm  |  ca 8 kg  |  Stapelbar 

STOL HIGH TECH
Nr. 10606 Pulverlackerad i svart ca   1 990 kr
Nr. 10601 Varmförzinkad ca   2 100 kr
Design: Nisse Strinning

110x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 25 kg  |  Avtagbart stativ  

BORD HIGH TECH 110
Bordsskiva i vit kompaktlaminat
Nr. 10622 Pulverlackerad i svart ca  5 040 kr
Nr. 10620 Varmförzinkat ca  5 280 kr

Ø 60 cm  |  H 72 cm  |  ca 12 kg  |  Avtagbart stativ  

BORD HIGH TECH 60
Bordsskiva i vit kompaktlaminat
Nr. 10612 Pulverlackerad i svart ca 2 970 kr 
Nr. 10610 Varmförzinkat ca  3 190 kr

Bilden visar varmförzinkad och svart stol

Bilden visar varmförzinkat stativ

Bilden visar varmförzinkat stativ



LIBELLE AKLEJA
Libelle är en av årets nyheter från Grythyttan Stålmöbler som ritats av den 
prisbelönta norska formgivaren Andreas Engesvik. Stolen är helsvetsad  
vilket ger styrka och spänst samtidigt som den är nätt och graciös. Den är 
stapelbar och lämpar sig bra även för små utrymmen. Beräknad leverans  
i början av juli.

Jonas Bohlins nya stol lanseras av Grythyttan Stålmöbler under 2022. 
Akleja tog form under arbetet med Tommy Myllymäkis stjärnkrog Aira. 
Materialet och konstruktionen har utvecklats särskilt för att tåla de tuffa väder-
förhållanden som råder i skärgården. Beräknad leverans i början av juli.

B 50 cm | Dj 52 cm | H 74 cm | Sh 46 cm | ca 8 kg | Stapelbar B 39 cm | Dj 53 cm | H 88 cm | Sh 45 cm | ca 5 kg 

STOL LIBELLE STOL AKLEJA
Nr. 107201 Pulverlackerad i grönt ca   2 490 kr
Design: Andreas Engesvik

Sits i obehandlad teak
Nr. 107101 Mörkgrått stativ ca   4 550 kr
Design: Jonas Bohlin

70x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 22 kg    Ø 65 cm  |  H 72 cm  |  ca 11 kg  |  

BORD LIBELLE BORD AKLEJA
Nr. 107211 Pulverlackerad i grönt ca   4 980 kr
Design: Andreas Engesvik

Bordsskiva i obehandlad teak
Nr. 107111 Mörkgrått stativ ca   6 980 kr
Design: Jonas Bohlin

NYHET NYHET
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Nr. 10560 Grön sittdyna ca  840 kr  
Nr. 10561 Blå sittdyna ca  840 kr 
Nr. 10562 Svart sittdyna ca  840 kr 
Nr. 10563 Beige sittdyna ca  840 kr

B 39 cm  |  Dj 36 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNA TILL Stol1/
Bryggeristol/High Tech

B 45 cm  |  Dj 42 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNA TILL A2
Nr. 10550 Grön sittdyna  ca  840 kr  
Nr. 10551 Blå sittdyna  ca  840 kr  
Nr. 10552 Svart sittdyna  ca  840 kr  
Nr. 10553 Beige sittdyna  ca  840 kr  

B 50 cm  |  Dj 47 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

Kudde B 30 cm  |  Dj 21 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNSATS TILL A3
Nr. 10571 Blå dynsats ca  1 450 kr
Nr. 10572 Svart dynsats ca  1 450 kr 
Nr. 10573 Grön dynsats ca  1 450 kr 
Nr. 10574 Beige dynsats ca  1 450 kr

Våra dynor är i samma goda kvalitet som våra möbler. De är slitstarka,  
färgbeständiga och tål vatten och smuts bra. Avtagbar klädsel som  
underlättar rengöring. Dynorna finns i svart, beige, blått och grönt. 

Nr. 11015 Teak/Trä Tvätt 0,5 lit. ca 300 kr
Nr. 11011 Träolja 0,5 lit. ca 300 kr

Till Klassikerserien och High Tech 
Nr. 10540 Svart  ca 120 kr
Nr. 10542 Grå ca 120 kr

Till Bryggeriserien 
Nr. 10546  Transparent  ca 60 kr

GOLVSKYDD
Pris gäller förpackning om fyra som räcker till en stol. 
Passar till stolar med rundstål i stativet.

TVÄTT OCH OLJA

BOKEN OM GRYTHYTTAN 
STÅLMÖBLER

Nr. 7101480 Obehandlad furu ca  1 130 kr
Nr. 7101604 Obehandlad ek ca 1 590 kr
Nr. 7101680 Obehandlad teak ca 2 340 kr

TRÄSATSER

A2 fåtölj inkl. rostfri skruvsats

Modell efter 1963 | Sittbrädans längd 45 cm

Nr. 7101485 Obehandlad furu ca  1 130 kr
Nr. 7101617  Obehandlad ek ca  1 590 kr
Nr. 7101681 Obehandlad teak ca  2 340 kr 

Modell före 1963 | Sittbrädans längd 50 cm
Nr. 7101470 Obehandlad furu ca   1 130 kr
Nr. 7101580 Obehandlad ek ca  1 590 kr
Nr. 7101679 Obehandlad teak ca  2 340 kr

Stol 1 inkl. rostfri skruvsats

Nr. 7101490 Obehandlad furu ca  2 940 kr
Nr. 7101645 Obehandlad ek ca  3 520 kr
Nr. 7101682 Obehandlad teak ca  7 440 kr

9A/B Bordsskiva | Ø 100 cm  |  Levereras monterad

Nr. 7101491 Obehandlad furu ca  4 450 kr 
Nr. 7101655 Obehandlad ek ca  5 580 kr 
Nr. 7101684 Obehandlad teak ca 10 190 kr

9A/B Bordsskiva | Ø 120 cm  |  Levereras monterad

Nr. 7101492 Obehandlad furu ca  2 940 kr 
Nr. 7101665 Obehandlad ek ca  3 520 kr 
Nr. 7101683 Obehandlad teak ca  7 440 kr

B25 Bordsskiva | 120x70 cm  |  Levereras monterad

Nr. 7102900  Obehandlad ek ca  1 590 kr
Nr. 7102670  Obehandlad teak ca  2 340 kr 

Bryggeristol inkl. rostfri skruvsats

Nr. 10595 Grön sittdyna ca  2 640 kr  
Nr. 10596 Blå sittdyna ca  2 640 kr  
Nr. 10597 Svart sittdyna ca  2 640 kr  
Nr. 10598 Beige sittdyna ca  2 640 kr  

Nr. 10554 Grön sittdyna ca  970 kr  
Nr. 10555 Blå sittdyna ca  970 kr  
Nr. 10556 Svart sittdyna ca  970 kr  
Nr. 10557 Beige sittdyna ca  970 kr  

Nr. 10589 Grön sittdyna ca  3 000 kr 
Nr. 10590 Blå sittdyna ca  3 000 kr  
Nr. 10591 Svart sittdyna ca  3 000 kr  
Nr. 10592 Beige sittdyna ca  3 000 kr  
 

Nr. 10584 Grön sittdyna ca  2 640 kr 
Nr. 10585 Blå sittdyna ca  2 640 kr  
Nr. 10586 Svart sittdyna ca  2 640 kr  
Nr. 10587 Beige sittdyna ca  2 640 kr  
 

B 130 cm  |  Dj 38 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 190 cm  |  Dj 38 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 120 cm  |  Dj 35 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNA TILL SOFFA 6

DYNA TILL ÄLDRE A2 (1936-1963)

DYNA TILL SOFFA 5

DYNA TILL BRYGGERISOFFA
Nr. 10571-1  Blå   ca  620 kr 
Nr. 10572-1  Svart   ca  620 kr
Nr. 10573-1  Grön  ca  620 kr 
Nr. 10574-1  Beige  ca  620 kr

DYNA TILL PALL A3

B 45 cm  |  Dj 32 cm  |  H 4 cm  |  SunbrellaB 50 cm  |  Dj 45 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 110 cm  |  Dj 40 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 170 cm  |  Dj 40 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella
A2 fåtölj inkl. rostfri skruvsats

DYNOR ÖVRIGT
Grythyttan Stålmöbler erbjuder en mängd tillbehör som gör att dina möbler håller sig 
snygga längre. Skydda golvet med praktiska golvskydd som passar till Klassikerserien 
och High Tech. Ska du renovera gamla möbler så har vi både stativfärg samt nya 
brädsatser i olika träslag. Vill du veta mer om vår historia kan du beställa boken 
Grythyttan Stålmöbler – Historien om en svensk möbelklassiker.

Den vackra boken Grythyttan Stålmöbler – Historien om en 
svensk möbelklassiker är en exklusiv presentbok på 252 
sidor och vänder sig till dig som är intresserad av möbler, 
design, hantverkstradition, form och historia. Boken bjuder 
både på nostalgiska tillbakablickar och nyfikna framåtblickar. 
Beställ genom att sätta in 450 kronor på Bankgiro 603-4037 
och meddela namn och adress på inbetalningen. Priset inklu-
derar moms och frakt. Många sköna lässtunder utlovas.

Trä är en hel vetenskap 
Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller sydamerikansk ek och är alltid av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan möblerna åldras på bästa sätt och till och med bli 
vackrare av flitig användning. Precis som andra levande material så påverkas träet av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. Sköter du om dina möbler kommer du 
att kunna njuta av lystern i träet i många år, trots att möblerna står utomhus. Läs mer om allt vårt trä och framförallt om hur vår unika furu produceras på grythyttan.net

Nr. 10580  Grön ca  2 640 kr   
Nr. 10581  Blå ca  2 640 kr  
Nr. 10582  Svart ca  2 640 kr   
Nr. 10583  Beige ca  2 640 kr  

Nr. 10566  Grön ca  2 800 kr   
Nr. 10567  Blå ca  2 800 kr  
Nr. 10568  Svart ca  2 800 kr   
Nr. 10569  Beige ca  2 800 kr  

DYNA TILL BÄNK 8

DYNA TILL BÄNK 9



Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1939–1943

Tillverkad: 1952-1961

Tillverkad: 1952-1961

Tillverkad: 1961-1970

Tillverkad: 1960-1968

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1995 och framåt

Tillverkad: 1971-1978

STOL NR 2

SKRIVMASKINSTOL

FÅTÖLJ A2

FÅTÖLJ B2

BRISSAGO B-21

BRISSAGO B-20

SOLROSBORDET P-52

KÖKSSTOL K-83

SKIFFERBORD

VIP-FÅTÖLJEN

Tillverkad: 1930–1933

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1940-tal

Runt fjäderstål, sitsbredd 45 cm.
Tillverkad: 1963–1979.

Den fick en ny beteckning: A2 M (Mindre) 
och namnet användes från 1963 till 1979.

Tillverkad: 1964-1966

Tillverkad: 1964-1966

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1957-1958

Tillverkad: 2001-2006

Tillverkad: 1970-tal

TRÄDGÅRDSFÅTÖLJ MODELL A

FÅTÖLJ MODELL BK

GRYTHYTTANS RACER

FÅTÖLJ A2 M

COPENHAGEN P-35

COPENHAGEN P36

R-70

FÅTÖLJ P-40

MARK LOUNGESTOL OCH PALL

LIMBO

Tillverkad: 1935-1938

Tillverkad: 1930-1956

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1957-1961

Tillverkad: 2008 och framåt

Tillverkad: 1987–1992

Tillverkad: 1930 till 1961, 
2001 och framåt

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1959-1961

Tillverkad: 1957-1961

Tillverkad: 2000 och framåt

Tillverkad: 1983 och framåt

Tillverkad: 1938-1968

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1959-1963

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1957 och framåt

Tillverkad: 1985, 2006 och framåt

Tillverkad: 1930 till 1981
2011 och framåt

Tillverkad: 1940-1956

Tillverkad: 1954–1962

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1952–1968, 2003 och framåt

Tillverkad: 1993 och framåt

Tillverkad: 1930-1943

Tillverkad: 1940-1956

Tillverkad: 1940-, 1950- och 1960-talet

Tillverkad: 1970-tal

Tillverkad: 2010 och framåt

Tillverkad: 1998-2010

FÅTÖLJ A2

PARKSOFFA NR. 3A OCH 3B

SKOL STANDARD

VILSTOL SIESTA

SOLSTOL A3 OCH PALL

A2 BIANCA

STOL NR. 1

ÖRONLAPPSFÅTÖLJ 
MODELL Ö

FJÄRILSFÅTÖLJEN F45

BORD P-50

FÅTÖLJ A2

BRYGGERISTOL

STOL NR. 6

STÅLSPARKEN

FJÄRILJSBORDET F53

CAMPINGSET

SOFFA 5

HIGH-TECH

BORD 9A

FÄLLSTOL NR 5

FÅTÖLJ A2

DISCO

SOFFA 6

FÅTÖLJ A2

SKIFFERBORD NR.7 
OCH SKIFFERSTOL

SOFFA 4

PALL V-1

VIP-STOLEN

BORD HIGH-TECH

BORD 9B

Yxjärn, kilkoppel och hästskor, 
företagets tidiga storsäljare.

Grythyttan Stålmöbler är en svensk industrihistoria som växer med tiden. För 125 år sedan tillverkade vi hästskor, idag produce-
rar vi utemöbler i en näringskedja som ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. I vår fabrik i Bergslagen tillverkar vi stolar, 
bord och soffor som är byggda för att hålla i generationer. Eller som vår vd Karl Lindqvists farfar Arthur uttrycket det: ”Då ni köper 
Grythyttans sommarmöbel är Eder möbelfråga löst för många år framåt.” 

Livslängden i våra produkter är vårt viktigaste bidrag till ett samhälle där vi tar bättre vara på jordens resurser och skapar 
bättre livsvillkor för alla människor. Våra möbler är till för att göra världen vackrare, skönare och friare varhelst det finns utrymme: 
parken, trottoaren, bakgården eller din egen trädgård. 

Välkommen att slå dig ned! 

En berättelse för generationer



Lokstallsgatan 1, 712 60 Grythyttan | Telefon 0591-143 50, info@grythyttan.net
www.grythyttan.net
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