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INZEL  bord oval. Karmstol V med dyna mörkbrunt läder
Massiv  ask - präglad mörkbrunt läder. Fås som omklädnad tillval

NORDISK DESIGN MED STOR VALFRIHET

Inzel är ett stycke nordisk formkänsla med tidlös design. Den gemensamma nämnaren är sköna, 

följsamma och harmoniska möbler med klassiskt rena vackra former i designen.

John-Bertil Häggström arbetar som frilansande formgivare för ett flertal uppdragsgivare såväl 

i Sverige som internationellt. Han tillhör också Designer SID, Society of Swedish Industrial 

Designers. Samarbetet med Hans K har resulterat i kollektionerna Inzel och Enter, som båda 

blivit stora succéer i Skandinavien.

Inzel.
Design John-Bertil Häggström 



INZEL BLOND -  bord oval. Karmstol SP med standarddyna Nature grafitgrå och massiv ask. 
 Blond vitrinskåp med glasdörrar och originalhandtag. 

Blond ask.

Blonda träslag ligger rätt i tiden. Känslan av en ren träyta gör 

oss glada. Det känns äkta och naturligt. Vår kollektion Blond 

Inzel är gjord på ljus massiv ask och är lackad.  Ask är ett stort 

lövträd i familjen syrenväxter, och räknas tillsammans med 

bla. ek och alm till våra ädellövträd. Askens virke är hårt, segt, 

går lätt att böja och är ljust till färgen med tydlig och mycket 

vacker ådring.

BLOND 
-MASSIV ASK

BONDED LÄDER 
- BRUN SITS 
- TILLVAL

NATURE  
- GRAFITGRÅ SITS 
- STANDARD

Vackra material som passar att välja till ask 



Handtag som tillval.

Handtag i olika utföranden kan fås som tillval till alla vitrinskåp, sideboard och mediabänkar. 

Standardhandtag  ingår alltid när du köper ett vitrinskåp, ett sideboard eller en mediabänk.

Inzel handtag Norma 12-192
läder brun

BES-343906

Inzel handtag Norma 12-192

läder svart

BES-343902

Inzel handtag soft-192 
matt svart

BES-306006

Inzel handtag Zara-192 rf-look
BES-304280

Inzel handtag Roma-192 rf

BES-343252



Tillval omklädnad 
-stolsits.
Det finns ett brett urval av läder och textilier till dynor att välja på för att 

skapa sin egen känsla på stolarna. Det är bara att börja kreera sin egen 

stil och skapa den känsla som man själv vill ha i sitt hem.

Barbord.
Inzel barbord finns att få i olika storlekar, höjder och träslag. Bordsben 

finns i höjderna 75 och 90 cm. Mått bordsskivor 75 x 75 cm och 120 x 

75 cm. Det går också att välja till klaffar som är 40 x 75 cm som tillval 

till  den större bordsskivan 120 x 75 cm.  Välj mellan en eller två klaffar. 

Borden finns att få i vitmålad björk, ask eller oljad ek.

LINNE 100%

NATURE  - BLÅ

BONDED LÄDER  - CAMEL

TIPS! OMKLÄDNAD - STOLSITS

Besök www.hansk.se för att se hela vår 
tygkollektion eller fråga i din butik.



Inzel vit. 

Bord oval vitt med iläggsskiva. 

Karmstol  och matstol SP med dynor i 100% lin.

Vitmålad massiv björk - Lin dynor kan fås som omklädnad tillval.



Tre olika träslag.
Inzel finns i vitt, blont, eller oljad ek. I kollektionen ingår vackra skåp och vitriner i olika storlekar där vitrinerna 

har inbyggd belysning och glashyllor. Stolar och barstolar finns i flera olika utföranden. Kollektionen består 

också av matsalsbord, barbord, sideboards, soffbord och genomtänkta mediamöbler med många smarta 

funktioner. 

VIT MASSIV BJÖRK

OLJAD MASSIV EK

BLOND MASSIV ASK



INZEL  hörnbord med hängklaff

Massiv  oljad ek och glas. Tillval träpanel

NATURE  - GRAFITGRÅ

NATURE  - SVART

BONDED LÄDER  - SVART

NATURE  - GRÅMELERAD

STOLSITSAR
- STANDARD 

Massiv ek.
Ek är ett lövträd som kan bli över 1000 år gammalt. Virket har en vacker ådring och är mycket 

eftertraktat då det är hårt och starkt, samtidigt som det är elegant och sofistikerat. Trä är ett 

levande material som ändrar sitt utseende under hela livslängden. Virkets ådring och kvistar 

gör varje trämöbel unik. Vi på Hans K har som filosofi att hela tiden sträva efter högsta möjliga 

kvalitet i alla led. När produktionen får in virket sorteras det därför efter struktur och färg för att 

varje möbel ska få en så jämn, unik och vacker mönstring som möjligt.



Mycket att välja på.
Det finns en stor valfrihet mellan olika modeller, träslag, färger, tyger och handtag. 

I kollektionen ingår möbler till både kök och vardagsrum och har en hög komfort. 



Barstol bas 63cmStol bas V Stol bas SP Karmstol bas V

Mediabänk 160cm
160x41x56cm

Mediabänk 110cm
110x47x55 cm

Mediabänk 210cm
Levereras med trä- och glasdörrar
210x47x55cm

Karmstol bas SP

Soffbord runt hängklaff
100x100x49cm

Soffbord ellips hängklaff
138x85x48cm

Hörnbord hängklaff
70x70x48cm

Clubbord
60x60x58cm

Panel soff- hörn- clubbord 
Träpanel istället för glasskiva

Sideboard dörrpanel
Träpanel istället för glasdörr

Sideboard 180cm
181x41x75cm

Sideboard 135cm
135x41x75cm

Bokskåp 2-dörr
91x41x139cm

Bokskåp 
dörrpanel
Träpanel istället 
för glasdörr

Vitrin 
dörrpanel
Träpanel istället
 för glasdörr

Vitrin 1-dörr
46x41x190cm 
Vänsterhängd

Vitrin 2-dörr
91x41x190cm

Bord runt 
120x120(50)=170cm

Bord oval
155x100(50+50)=255cm

Bord rekt*
155x100(50+50)=255cm - stödben ingår
Extra tillvall 2 klaffar = maxlängd 355cm

Bordsskiva 75x75cm
Bordsskiva 120x75cm
Benpaket 75 och 90cm
Klaff 40 cm till 120x75cm

* = Finns ej i blond och vit

VITMÅLAD MASSIV BJÖRK OLJAD MASSIV EKBLOND MASSIV ASK NATURE GRAFITGRÅ NATURE SVART NATURE GÅMELERAD BONDED LÄDER SVART

TRÄ OCH STANDARD SITSAR

HANSK.SE

BAKSIDAN

Låt sladdarna löpa ut 
på baksidan.

INVÄNDIGT

Dra sladdar för din 
tekniska utrustning 
mellan hyllplan och 
skiljeväggar. 

INBYGGD
KABELSAMLARE

Slipp att ha sladdar 
och grenkontakter 
liggandes framme.

VENTILATION

Din tekniska 
utrustning håller 
längre med hjälp av 
god ventilation.

Genomtänkta mediamöbler.
Hans K:s mediabänkar är designade för att optimera snygg och praktisk förvaring av din hemelektronik. 

Dölj sådant som inte behöver synas, såsom sladdar och mediaspelare. Den smarta designen gör att du 

enkelt kan dra sladdar mellan de flyttbara hyllplanen och skiljeväggarna. Dessutom finns flera hål för 

ventilation, då en del hemelektronik alstrar mycket värme.



Inzel. kollektion

 Benämning  Längd Bredd Djup Höjd Sitthöjd Övrigt

Stol bas V   46cm 57cm 94cm 47cm 

Stol bas SP   46cm 57cm 94cm 47cm

Karmstol bas V   53cm 57cm 94cm 47cm

Karmstol bas SP   53cm 57cm 94cm 47cm

Stolsits bonded läder svart, Nature grafitgrå, Nature svart, Nature gråmelerad  44cm 47cm   4cm  Sits passar till stol och karmstol

Barstol bas 63cm   45cm 48cm 90cm 63cm

Barstolsits bonded läder svart, Nature grafitgrå, Nature svart, Nature gråmelerad  36cm 36cm   4cm  Sits passar till bas 63cm

Bord oval 155(50+50)cm    155cm 100cm  75cm  Inkl 2 illägg=255cm

Bord runt/1 ilägg     120cm    120cm  75cm  Inkl 1 ilägg=170cm

Bord rekt 155(50+50)cm=255cm (Tillval klaffar á 50cm=355cm)*   155cm  100cm  75cm  Inkl 2 ilägg=255 Tillval klaff=355cm

Bordsskiva 75x75cm     75cm 75cm    2cm  Klaff ej möjlig

Bordsskiva 120x75cm    120cm 75cm    2cm  Klaff som tillval på båda sidor

Klaff 40x75cm    40cm 75cm    Passar till 120x75 bordsskiva

Benpaket 75cm       6cm   6cm 73cm 

Benpaket 90cm       6cm   6cm 88cm

Vitrin 1-dörr vänsterhängd   46cm 41cm             190cm 

Vitrin 2-dörr   91cm 41cm             190cm  

Bokskåp 2-dörr   91cm 41cm             139cm  Tillval träpanel dörr

Sideboard glas 135cm                            135cm 41cm 75cm  Tillval träpanel dörr

Sideboard glas 180cm                            181cm 41cm 75cm  Tillval träpanel dörr

Mediabänk 110cm                            110cm 47cm 55cm 

Mediabänk 160cm                            160cm 41cm 56cm  

Mediabänk 210cm                            210cm 47cm 55cm  Träpaneler till dörrar ingår

Clubbord    60cm              60cm  58cm  Tillval träpanel bordsskiva

Hörnbord hängklaff    70cm              70cm  48cm  Tillval träpanel bordsskiva

Soffbord runt hängklaff    100cm           100cm  49cm  Tillval träpanel bordsskiva

Soffbord ellips hängklaff    138cm            85cm  49cm  Tillval träpanel bordsskiva

Handtag Zara-192 rf-look        BES-304280                                                   Handtag är tillval

Handtag Roma-192 rf                 BES-343252                                         vitrin, sideboard, mediabänk

Handtag Norma 12-192  läder brun                       BES-343906                     vitrin, sideboard, mediabänk 

Handtag Norma 12-192 läder svart  BES-343902                     vitrin, sideboard, mediabänk

Handtag soft-192  matt svart   BES-306006                     vitrin, sideboard, mediabänk

Tillval träpanel dörr 
Belysning ingår

Tillval träpanel dörr 
Belysning ingår

För att se artikelnummer gå in på hansk.se

* = Finns ej i blond ask och vit 

Omklädnad av stol- karm- eller barstolsits i annat tyg kan beställas som tillval från Hans K tyg/läder/fårskinn eller insänt.

TRÄ OCH STANDARD SITSAR

HANSK.SE

VITMÅLAD MASSIV BJÖRK OLJAD MASSIV EKBLOND MASSIV ASK NATURE GRAFITGRÅ NATURE SVART NATURE GÅMELERAD BONDED LÄDER SVART
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