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DELTA
Delta är designad av Helge Taraldsen och Arid Alnes och lanserades första gången 1998. Utan att fåtöljen har tappat sin identitet 
har den sedan den gången gått från en till sju modeller med olika uttryck. Med sitt enkla klassiska formspråk är Delta fåtöljen ett elegant 
bidrag till Skandinavisk Design och börjar redan bli en klassiker. Vi skräddarsyr din klassiker efter dina önskningar. Välj mellan läder, 

fårskinn och många textilier med varierande strukturer, sammansättningar och färger.

Med inbyggd steglös glidfunktion och ett aktivt nackstöd vill du uppleva en unik sittkomfort. Det ger kroppen en komfortabel och bra ergonomisk 
avlastning oavsett vilket position du väljer. Delta finns i sju olika modellvarianter: Adventure, Comfort, Harmony, Legend, Pluss och Swing. När du 
funnit din favorit är det bara att luta sig tillbaka och njuta av den goda komforten.

Vårt senaste tillskott i Delta familjen är Delta Motion. Delta Motion har en lätt och luftig design med en ergonomisk utformning som gör 
sittkomforten helt unik.

Alla Delta fåtöljer har samma sitts och rygg. Skillnaden ligger huvudsakligen i om armstöden är klädda eller om fåtöljen står på fyra ben, har 
snurrfot eller medar. Delta Harmony har mer kantiga armstöd än de andra modellerna.

För Delta Swing finns det möjlighet att välja till en vipp funktion som tillval på original och large varianter. Alla varianter bortsett från låg 
Delta och Motion kan levereras med dekorativa knappar i ryggen och integrerad nackkudde, den heter då Button i tillägg.

ADVENTURE COMFORT HARMONY LEGEND PLUSS SWINGMOTION



Modell Trä
armstöd

Klädda
armstöd

Fyra ben Snurrfot Val av gung 
funktion

Delta Adventure X X

Delta Comfort X *

Delta Harmony X X

Delta Legend X X

Delta Pluss X X

Delta Swing X X X

Delta Motion X X

* Delta Comfort har 4 ben som står på medar. 

DELTA  översikt

Modell Original 
fåtölj

Large fåtölj Button 
Original

Button 
Large

Låg fåtölj

Delta Adventure X X X X X

Delta Comfort X X X X X

Delta Harmony X X X X X

Delta Legend X X X X X

Delta Pluss X X X X X

Delta Swing X X X X X

Delta Motion X X

FÅTÖLJ VARIANT

EGENSKAPER



Alla Delta fåtöljer i standart och large utgåvor är levererade med ett eget patenterat beslag 
för hojdjustering av sittdynan. Vi kallar systemet BRUNSTAD ADAPTIVE COMFORT, 
BAC. Med ett enkelt handgrepp lyfter man sitsen upp eller ner, vilket ger en möjlighet 
till att anpassa sittvinkeln till personens längd och personliga preferenser för optimal 
sittställning. Sitshöjden kan ändras med 3 cm.

DELTA  BAC®

GARANTI
På Brunstad samarbetar vi med flera lokala producenter, vilket gör  att våra möbler slipper långa transporter och blir mer miljövänliga. Vår kunskap om material och 
systematiska tester av materialen gör att vi ger dig 10 års garanti på både sittkuddar och ramverk.



SKANDILOCK DJURHÅLLNING

Skandilock använder sig av djur som föds upp för att i första 
hand försörja oss med kött och i vissa fall med ull. Förädlingen 
av fårskinn ser dom som ett tillvaratagande av material som 
annars skulle behöva kasseras. 

Skandilocks råvara utgörs till största delen av ett Merino-
Crossbred får ifrån Australien. Skandilock är beroende av en 
högkvalitativ råvara. För dom är det likställt med att djuren trivs 
och mår väl. För att följa upp att en moraliskt hållbar och etiskt 
riktig djurhållning upprätthålls, gör Skandilock kontinuerliga 
besök hos sina samarbetspartners i Australien. Skandilock kräver 
att deras leverantörer upprätthåller följande:

1. Fåren skall alltid ha god tillgång på mat och vatten. 
De skall vistas i en miljö som är naturlig för dem. De skall 
ha kontinuerlig tillsyn och i övrigt skötas så att djurens hälsa 
främjas, samt att man undviker onödigt lidande.

2. Skandilock tillåter inte att någon uppfödare använder sig 
av mulesing.

3. Skandilock tillåter inte att djur transporteras på båt.

4. Vid slakt får endast humana och reglerade metoder 
användas.



DELTA i fårskinn

Brunstad erbjuder fårskinn på utvalda Delta-modeller och använder endast fårskinn från Skandilock. Skandilock är ett 
familjeföretag med ena foten i Svenljunga och den andra tassande fram på Australien och Nya Zeelands vida vidder. 

Fårskinn är ett mjukt, gott, hållbart och vackert material. Et material som er temperaturutjämnande - varmt på vintern och svalt på sommaren. 

Alla fårskinn är unika. Detta medför till variationer mellan varje skinn och från skinn till skinn. Krull och fetthalt i pälsen varierar och gör att
skinnen suger i sig olika mycket färgämnen med påföljd att det blir olika färgnyanseringar. Det krävs fler än ett skinn till en fåtölj.

Du kan få fårskinn på alla Delta-modeller, förutom Delta Plus.

EGENSKAPER

• Ull absorbera väta upp till 33% av sin egen vikt, utan att kännas fuktig och har mycket hög brandsäkerhet.
• Ull drar ej till sig damm eller smuts, till skillnad från syntetmaterial.
• Naturlig komfort: Upp till 6000 ullfibrer per kvadrat centimeter fördelar trycket över en stor yta och gör skinnet mycket behagligt att sitta i.
• Lätt att hålla rent, kan tvättas med svamp och ljummet vatten.

Läs mer om Skandilock på www.skandilock.com



Delta Motion i svart Nubuck läder och svartlackerad S04 kryssfot

Rörelse på sittplats, rygg och armstöd

Nackstödsrörelse

Nyhet
Delta fåtölj med 
nya egenskaper



DELTA  Motion

Delta Motion är en snurrfåtölj med klädda armar. Dena variant av Delta har funktioner och en ergonomisk utformning som gör sitt och vil
upplevelsen unik. Både sits, rygg och nacke kan justeras. Sitsen höjer sig inget och följer med ryggen ner i en naturlig vinkel i förhållande till 
ryggens position. Man behåller även armstödens position oavsett hur du väljer att sitta i fåtöljen. Fåtöljen kan låsas i önskad position. 
Delta Motion kan levereras som original eller large variant. Large varianten har en kraftigare gasfjäder som ger en riktig balans för större personer.

KRYSSFOT

MÅTT

69 73

103 110

ORIGINAL LARGE

Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 50 cm

S04
Matt krom/svartlackerad

S09 EK
Matt krom centerstolpe/
svartlackerad centerstolpe

TRÄ FÄRGER EK

Vitoljad Gråoljad Oljad Wenge Ljuslackerad Obehandlad Svartlackerad



Delta Adventure i Scandinavian grey fårskinn och vitoljad ek

Delta Adventure i svart Classic läder 
och vitoljad ek



DELTA  Adventure

Delta Adventure har hämtat sin naturliga enkelhet från den rena Nordiska stilen. Den har fyra ben och träram i vacker utformning. 
Modeller med en söm i ryggen, kan leveras med låg, orginal eller large variant. Button variant med knappar i rygg, kan öevereras i orginal 
eller large version. Nackkudden på Delta Button är integrerad i stolen.

69

87

69 73

103 110

LÅG ORIGINAL LARGE

TRÄ FÄRGER EK

Vitoljad Gråoljad Oljad Wenge Ljuslackerad

Obehandlad Svartlackerad

TRÄ FÄRGER BOK

Mahogny Valnöt Ljuslackerad Obehandlad

MÅTT

Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 50 cm



Delta Comfort i svart Classic läder och vitoljad e Delta Comfort i fårskinn grafitt och vitoljad ek



DELTA  Comfort

Delta Comfort har meier - noe som gir en ekstra beroligende opplevelse. Fint utformede trevanger. Har egen pall men passar även med pallen 
till Delta Adventure. Kan leveras som låg, orginal eller large variant. Button variant med knappar i rygg, kan leveras i orginal eller large version. 
Nackkudden på Delta Button är integrerad i stolen.

MÅTT

69

87

69 73

103 110

LÅG ORIGINAL LARGE

Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 50 cm

TRÄ FÄRGER EK

Vitoljad Gråoljad Oljad Wenge Ljuslackerad

Obehandlad Svartlackerad

TRÄ FÄRGER BOK

Mahogny Valnöt Ljuslackerad Obehandlad



DELTA  Harmony

Vår enda Delta fåtölj med fyrkantigt träverk, något som ger ett bättre grepp när man ska upp och ut fåtöljen. Kan leveras som låg, 
orginal eller large variant. Button variant med knappar i rygg, kan leveras i orginal eller large version. Nackkudden på Delta Button 
är integrerad i stolen.

TRÄ FÄRGER EK MÅTT

Vitoljad

71

87

71 75

103 110

LÅG ORIGINAL LARGE

Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 50 cm

Gråoljad Oljad Wenge Ljuslackerad

Obehandlad Svartlackerad

TRÄ FÄRGER BOK

Mahogny Valnöt Ljuslackerad Obehandlad



Delta Harmony i Topa antrazite och ljuslackerad ek



DELTA  Legend

Delta Legend er orginalen som satte standarden for hvordan en behagelig stol skulle se ut allerede i 1998. Det er en elegant
Deltastol på fire ben, med polstrede armputer for ekstra støtte. Kan leveras som låg, orginal eller large variant. Button variant med 
knappar i rygg, kan leveras i orginal eller large version. Nackkudden på Delta Button är integrerad i stolen.

TREVERK EIK MÅL

Hvitoljet

69

87

69 73

103 110

LAV ORIGINAL LARGE

Sittehøyde: 44 cm  
Sittedybde: 50 cm

Gråoljet Oljet Wenge Lyslakkert

Ubehandlet Sortlakkert

TREVERK BØK

Mahogny Valnøtt Lyslakkert Ubehandlet



Delta Legend i Molly 114 och vitoljad ek



Delta Pluss i Fenice jord och vitoljad 376 ben



DELTA  Pluss

Delta Pluss är en fåtölj med stoppade armstöd. Sittkomforten är självklart lika bra som övriga Delta varianter. Kan leveras som låg, 
original eller large variant. Button variant med knappar i rygg, kan leveras i orginal eller large version. Nackkudden på Delta Button 
är integrerad i stolen.

MÅTT

78

87

78 78

103 110

LÅG ORIGINAL LARGE

Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 50 cm

Ek

376

BEN - 13CM

Ek

176

Matt krom

126

Matt krom

116

TRÄ FÄRGER EK

Vitoljad Gråoljad Oljad Wenge Ljuslackerad Obehandlad Svartlackerad



Delta Swing i svart Classic läder och S04 kryssfot i matt krom



DELTA  Swing

Delta Swing är en lite mera sportig fåtölj i Delta familjen med snurrfot och klädda armstöd. Velg med eller uten vippefunksjon. 
Kan leveras som låg, original eller large variant. Button variant med knappar i rygg, kan leveras i orginal eller large version. 
Nackkudden på Delta Button är integrerad 

KRYSSFOT MÅTT

69

87

69 73

103 110

LÅG ORIGINAL LARGE

Sitthöjd: 44 cm  
Sittdjup: 50 cm

S04
Matt krom/svartlackerad

S09 EIK
Matt krom centerstolpe/
svartlackerad centerstolpe

S05
Matt krom

TRÄ FÄRGER EK

Vitoljad Gråoljad Oljad Wenge Ljuslackerad

Obehandlad Svartlackerad

TRÄ FÄRGER BOK

Mahogny Valnöt Ljuslackerad Obehandlad



DELTA
en e tablerad k la s s iker





BRUNSTAD AS

Sykkylvsvegen 415, N-6230 Sykkylven

+47 70 24 60 00

WEB: brunstad.se | FB: Brunstad AS | INSTA: brunstad_no 


