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HANS K - RAINBOW

Vi på Hans K arbetar mycket med hållbar utveckling och CSR. Corporate Social Responsibility 

innebär att ett företag tar ett frivilligt samhällsansvar utöver vad lagstiftningen kräver. CSR 

kan delas upp i tre olika områden där socialt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande 

och ekonomiskt ansvarstagande ingår. 

Trä är ett lätt, starkt och förnybart material. Växande skog binder koldioxid och genom att 

använda trä som material får vi en fördröjning av utsläppen. Sköter vi skogsresurserna på 

jorden på rätt sätt har vi i praktiken en oändlig källa att bygga hem och byggnader med. Att 

låta sol, regn och vind göra jobbet känns helt naturligt, för att inte tära på naturens resurser.

Tanken på att bli ärvd, nyttjad och tålas att bli beskådad i generationer kallas för hållbar 

design.  Att få ärva det man tycker om och att ta tillvara även för kommande generationer.  

Vi gör alla olika möbelval till våra hem. Vår personliga smak för färg och form, behovet av 

bra funktion, och påverkan av yttre trender och influenser, avgör oftast valen.

Rainbow är tillverkad i trä, och har en väl genomtänkt design med en lekfull balans mellan 

raka linjer och mjuka former. Stolen har en perfekt sittkomfort och hela kollektionen har 

flera valmöjligheter och funktioner. Det är upp till dig att välja trä, tyg eller läder. Du hittar 

garanterat en kombination som passar ditt behov och din personlighet. 

Om du är intresserad av att läsa mer om vår kollektion Rainbow och vårt hållbarhetsarbete 

så kan du gå in på www.hansk.se



Detta är en möbel att nyttja till den lilla familjen, hela stora 

släkten eller till våra bästa vänner. Att en dag se möblerna 

gå i arv till någon som vill fortsätta använda en vacker och 

komfortabel design känns både glädjande och även håll-

bart för vårt samhälle.

FÖR ALLA TILLFÄLLEN I OLIKA TIDER



Rainbow sideboard och vitrin är en djärv och träffsäker lek 

med raka linjer och med handtag i en innovativ och böljande 

form. Ordning och reda bakom glasluckorna, för att framhäva 

dina kära ting, eller ”alla-måste-ha” saker i ett kaos bakom 

träluckorna. 

RAINBOW SIDEBOARD & VITRIN





HELT NATURLIGT

Trä är ett lätt, starkt och förnybart material. Växande skog binder koldioxid och genom att 

använda trä som material får vi en fördröjning av utsläppen. Sköter vi skogsresurserna på 

jorden på rätt sätt har vi i praktiken en oändlig källa att bygga hem och byggnader med. Att 

låta sol, regn och vind göra jobbet känns helt naturligt, för att inte tära på naturens resurser.



Rainbow karmstol har flera bra egenskaper. Den går enkelt att hänga över bords-

skivan när man behöver komma åt undertill för praktisk städning. Den är extra 

bekväm som sittstol då man kan luta sina armar mot armstöden både för aktivi-

titet eller en längre stunds tillbakalutande vila. Detta är en stol som även lämpar 

sig bra för offentliga miljöer på grund av sin väl genomtänkta funktion, massiva 

träkvalité och höga sittkomfort. Sideboard och vitrin har dämpade luckor som ger 

en långsam och behaglig stängning. Glas och träluckor ingår, du väljer själv vilka 

du monterar.

SMARTA FUNKTIONER



Bord 142(48)x90cm 
inkl 1 ilägg 48cm

Oljad ekVit Blond Grå

Bord 162(48+48)x100cm
inkl 2 ilägg 48cm

Oljad ekVit Blond Grå

Sideboard 133cm
133x40x76cm

Oljad ekVit Blond Grå GrönbetsSvartbets

Vitrin
80x40x171cm

Oljad ekVit Blond Grå GrönbetsSvartbets

Sideboard 174cm
174x40x76cm

Oljad ekVit Blond Grå

Oljad ekVit Blond Grå Svartbets

Stol med sidostag

Oljad ekVit Blond Grå Svartbets

Karmstol

Stol

Oljad ekVit Blond Grå Grönbets BlåbetsSvartbets

Stol med sidostagStol Karmstol

Rainbow stolsits finns att få i 14 olika val som standard. Tyg, bonded läder eller träsits. Stolens 

stomme går att få i upp till 7 olika materialval och färg beroende på vilken stolsmodell du väljer. 

Du kan själv enkelt och smidigt montera den stolsits du vill ha. Om du vill välja på ytterligare 

olika tyger, bonded läder eller fårskinn till din stol, går detta mot en extra kostnad. Vår tapetsör 

hjälper dig gärna med omklädsel. För  Hans K:s kompletta kollektionsbok fråga i din butik eller 

gå online på www.hansk.se  

STANDARDSITS ELLER TILLVAL HOS VÅR TAPETSÖR
Präglad

brun      
Svart

Stolsits bonded läder

Oljad ekVit Blond Grå Grönbets BlåbetsSvartbets

Stolsits trä
Monterbar dyna

Nature
gråmelerad

Nature
grafitgrå

Nature
ljusgrå

Nature
svart

Nature
plommon

Stolsits tyg



Kollektion

Rainbow

hansk.se

  

Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Benämning Färg Längd Bredd Djup Höjd Sitthöjd

Stol bas Vit, blond, oljad ek, blå,  grön,  grå, svartbets  46cm 52cm 87cm 47cm

Stol bas med stag Vit, blond, oljad ek, svartbets, grå  46cm 52cm 87cm 47cm

Karmstol bas med stag Vit, blond, oljad ek,  svartbets, grå  46cm 52cm 87cm 47cm

Sits bonded läder Svart, präglad brun  42cm 46cm

Sits tyg, Nature Ljusgrå/gråmelerad/grafitgrå/plommon/svart  42cm 46cm

Sits trä  Vit, blond, oljad ek, blå,  grön,  grå, svartbets  42cm 46cm

Bord 142(48)x90cm  Vit, blond, oljad ek, grå, svartbets 142cm 90cm  75cm

Bord 162(48+48)x100cm  Vit, blond, oljad ek, grå, svartbets 162cm 100cm  75cm

Sideboard 133cm Vit, blond, oljad ek, grön, grå, svartbets  133cm 40cm 76cm

- inkl glas & träpaneler

Sideboard 174cm Vit, blond, oljad ek, grå  174cm 40cm 76cm

- inkl glas & träpaneler

Vitrin  Vit, blond, oljad ek, grön, grå, svartbets  80cm 40cm 171cm

- inkl glas & träpaneler

 201701

Omklädnad på stolsits av andra tyger, läder och fårskinn finns som tillval.

Registered community design.

Testad och godkänd av Statens Provningsanstalt enligt EN15373 Nivå 2. 

För artikelnummer gå in på hansk.se

TRÄSLAG

Oljad ekVit Blond Grå Grönbets BlåbetsSvartbets

SITS TRÄ

Oljad ekVit Blond Grå Grönbets BlåbetsSvartbets

SITS TYG

Nature
gråmelerad

Nature
grafitgrå

Nature
ljusgrå

Nature
svart

Nature
plommon

SITS BONDED LÄDER

Präglad
brun      

Svart

STANDARD SITSAR I TRÄ, TYG OCH BONDED LÄDER


