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Staffanstorp

London

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................6020:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................7800:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................7080:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................8880:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Tempel, Helsingborg

På bilden ser vi soffan ”London”, klädd i konstläder och
med spiralkärna i sitsen.
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

Stockholm

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................8260:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................9590:-/m*

*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

ILP, Stockholm

På bilden ser vi soffan ”Stockholm”, klädd i konstläder och
med polyeter i sitsen.
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

Helsinki

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................7900:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................9770:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................9250:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................11 050:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Ma

ariott Hotel, Köpenhamn

På bilden ser vi soffan ”Helsinki”, sitsen utan delning i
framkanten är ett tillval på denna modell.
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

Copenhagen

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................7050:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................8850:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................8150:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................9950:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Dustin, Stockholm

På bilden ser vi soffan ”Copenhagen”, klädd i flera färger
och uppdelad i 60cm sektioner. Vanligtvis delar i sofforna i
120-140cm sektioner. Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

London Light

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................5500:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................7270:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................6580:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................8380:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Emporia, Malmö

På bilden ser vi soffan ”London Light” som sitter ihop med
specialtillverkade pallar. Sofforna är klädda med spillbitar
av konstläder som blivit över, här återanvänder vi så gott
det går! Soffan är 85cm hög och 60cm djup.

London Light High

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................6020:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................7800:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................7350:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................9150:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Carlanders

ska Sjukhuset, Göteborg

På bilden ser vi soffan ”London Light high” med ben istället för sockel. Alla våra modeller går att få med både ben
och sockel. Soffan är 130cm hög och 60cm djup.

Berlin

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................6540:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................8340:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................7710:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................9500:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

LPF Kung

gsportsavenyn, Göteborg

På bilden ser vi soffan ”Berlin”, alla våra modeller förutom
”Stockholm” går att få i svängt utförande.
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

New York

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................8430:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................10 310:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................9680:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................11 480:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Joe Farelli´s, Göteborg

På bilden ser vi soffan ”New York”, med tillägget ”klädd baksida” i
samma konstläder som soffan. Våra soffor kommer som standard
med tunt fodertyg på baksidan.
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

Sydney

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................7230:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................9150:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................8520:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................10 300:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Gr

rand Escalier, Stockholm

På bilden ser vi soffan ”Sydney”, denna modellen går att
få med eller utan knappar.
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

Paris

Vilax

Ljudabsorberande soffor som är
anpassade för bl.a. följande miljöer:
Restaurang
Caféer
Hotell
Nattklubbar
Köpcentra
Skolor
Bibliotek
Väntrum
Receptioner
Fartyg
Kontor
Personalrum

Pris för rak soffa exkl. konstläder/tyg..........................8100:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. konstläder/tyg....................9950:-/m*
Pris för rak soffa exkl. läder...........................................9450:-/m*
Pris för svängd soffa exkl. läder....................................11 300:-/m*
*Alla priser är med polyeter i sitsen och exkl. tyg/konstläder/läder.

Palace, Göteborg

På bilden ser vi soffan ”Paris” klädd i ett tyg som är fullt av
små glasbitar vilket ger soffan en häftig lyster!
Soffan är 90cm hög och 65cm djup.

Valmöjligheter

Vilax

Tillval:
Handflätad spiralkärna i sitsen: +1900:-/m
Polyeter med ten i sitsen: +520:-/m
Underrede:
Runda bokben Ø45mm lackade +0:-/m
Runda stålben Ø55mm borstad rostfri +0:-/m
Väggupphängning: +1200:-/m

Har ni några andra önskemål på tillval, skicka offertförfrågan till ulf@vilax.se

London Light High

London Light

Övriga modeller

Teknisk information

Vilax

Stommen tillverkas i certifierad björkplywood och kallskum.
Standard Laminat på sockel är svart.

Vilax förbehåller sig rätten att avvisa material.
VILAX AB MILJÖPOLICY
Vilax AB kan möta mycket högt ställda miljökrav. Vilax AB:s produkter uppfyller gällande lagar, förordningar och övriga
bestämmelser.
Alla medarbetare utbildas och uppmuntras till hög miljömedventenhet i det dagliga arbetet.
Arbetsmiljön på Vilax är säker och användning av skadliga ämnen sker under väl kontrollerade former.
Allt avfall, inklusive farliga kemikalier hanteras på ett säkert och miljöanpassat sätt, samt återvinns så långt som möjligt.
Vilax AB tillsammans med både kunder och leverantörer ständigt utvecklar sina produktionsmetoder mot miljöriktigare tekniker
och bättre hushållning med resurser och insatsvaror.
KONTAKTINFORMATION
Björn Persson 046-234565
Ulf Persson 046-234562
Tony Nyström 046-234563

Vi ger dig frihet
och möjligheter
Vi har utvecklat soffor, sängar och möbler i över 65 år och sedan drygt 45 år
har vi tillverkat soffor för offentliga miljöer.
Våra soffor återfinns dörflr i det mest skiftande sammanhang och med
många olika funktioner, på restauranger, varuhus, barer, nattklubbar, tv-studior,
skolor och hotell.
All tillverkning sker i bår egen fabrik i Staffanstorp, där vi har eget
snickeri, spiralavdelning, tapetseraravedelning, polyeterskärning, vanlig tillskärning, sömnadsavdelning samt en utvecklingsverkstad.
Vi är ett väl sammansvetsat gäng med lång erfarenhet och är
beredda att göra vårt yttersta för att leverera extra hög kvalitet i tid.
Just leveranssäkerhet och hög kvalitet har gjort Vilax till en verkligt pålitlig
leverantör, välkänd bland många arkitekter och inredare. Har du inte provat Vilax
soffor - bli inspirerad och låt oss visa vad vi kan. Vi kommer att göra allt för att
du ska bli ännu en nöjd kund!
Har du frågpr, kontakta oss. Annars kan du få svar på en hel del genom
att gå in på vår hemsida www.vilax.se

Vilax AB, Tirupsvägen 9, 245 93 Staffanstorp
Tel 046-23 45 67
www.vilax.se
info@vilax.se

