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The human race is ment to be in motion, not to sit still all day. Although – in our modern society that is just what many of 
us are doing, especially through working days.

It is a challenge to create environments that make our working days as little stressing as possible. Good, ergonomic, com-
fortable seating, desktops with right shape and height, functional shelves and cabinets is all important for our physical 
health. But also good design, nice colours, combinations that make our surroundings pleasant to look at is an important 
part of our total wellbeing. 

Scan Sørlie offers the total package with furniture for offices, meeting rooms, canteens, lounges, receptions – and so on.  
We have long experience in furnishing working environments of all kinds and all sizes, and we also offer assistance on 
good, functional and tasteful planning.

To get all required help with scheduling and drawing in right time, please contact us as early in the process as possible.

INNHOLD

Enzo 4
Edge  5, 6
Scorpio wood 7
Lambda  8, 9
Basic sofa 10 
Basic modul  11
Touch Freiswinger  12-13
Touch Conference 14-16
Zipp stolen 17
Ida stolen 18-19
Ida barstol og barbord 20
Milano stolen 21
Apollo, lav, medium, høy 22-23
Spider 24

Mariquita 25
Venezia 26
Morten 27
Siluett 28
Contour 29
Touch standard 30
Wave 30
Basic sov 31
Terminal 32-33

Dreamwork plateprogram 37
Dreamwork oppbevaring 38-39
Skjermvegger 40
Scan arbeidsplasser 41-42

Scan plateprogram og 
oppbevaring 43
Eco 44
Vela 45
Omega 45
Møte og konferanse 46-47
Dreamwork uttrekksbord 48
Småbord 48
Scudo 49
Paller 49
Seminar/Kantine 50-51
Edison skranke 52-53
Dreamwork skranke 54-55
Tekniske data 56-57

Hjelp og veiledning i ditt møbelvalg
We guide you in your choice of furniture

Mennesket er skapt for bevegelse – ikke for å sitte stille. Men, som en konsekvens av vårt moderne levesett sitter 
vi allikevel mye, ikke minst i løpet av en arbeidsdag. 

Å skape en god hverdag for alle oss som arbeider sittende er en utfordring. Det stiller høye krav til sittekomfort, 
men det stiller også høye krav til skrivebord, møtebord, kantinebord og andre møbler vi har rundt oss. Det stiller 
krav til god ergonomi for å unngå belastningsskader. Ikke minst stiller det krav til design og estetikk. Kort sagt stiller 
det høye krav til alt som kompletterer din arbeidsdag.

Scan Sørlie er en komplett leverandør av møbler til den profesjonelle bruker. Vår erfaring spenner over hele 
spekteret fra produktutvikling og design, via produksjon av møbler til tegning av komplette løsningsforslag for 
våre kunder. Vårt produktspekter dekker bruksområder som vestibyle, resepsjon, kontor, møterom, konferanser 
og kantine/kafé. 

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosjektet. Vi tilbyr hjelp og veiledning i ditt møbelvalg slik at du får en 
optimal løsning og en komplett arbeidsdag. 
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sofa

Enzo er et elegant møbel av høy kvalitet og med god sitte-
komfort. Serien består av bord, paller, 1, 2,5 og 3-seter. Med sitt 
stilrene design passer Enzo inn i mange ulike miljøer, og serien 
brukes ofte i hotell-lounger, foajeer og pause-/hvilerom. 

Enzo is a sofa with clean lines and an uncomplicated design 
statement. It lends itself to incorporation into a variety of 
environments and projects.

- elegant og trendy
- trendy and elegant

- stram, ryddig og fleksibel
- neat and flexible

ENZO

EDGE

Edge er en modulsofa-serie som kan bygges etter ditt 
eget ønske. En meget anvendelig serie som ofte blir brukt 
i venterom, foajeer, barer og resepsjonssammenhenger. 
Edge leveres med to ulike høydevarianter på ryggen. 

Edge is a sofa type which, because of its flexibility, offers 
countless interior design possibilities. Delivered with two 
different heights on the back, with or without armrests, in 
one, two or three seat variations. Can also be supplied with 
a table top section between the seats.

Design: Tore Wroldsen, MNIL
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SCORPIO wood  

sofa

- en tidløs og elegant klassiker
- classic and elegant

Design: Jahn Aamodt, MNIL/MNID

Scorpio-serien har vært med oss helt siden 1980-årene, 
men er mer aktuell enn noen gang! Det klassiske uttrykket 
og den særdeles høye sittekomforten gjør Scorpio til en 
ener i mange sammenhenger. Scorpio brukes ofte som et 
besøksmøbel på større kontor, i møterom og foajeer og 

i institusjoner og sykehus. Stolene alene blir ofte brukt i 
lounger og på advokatkontorer.
Scorpio can be adapted to a variety of uses. Suitable in 
vestibules, foyers, waiting rooms or as a freestanding office 
seating group.

EDGE
Design: Jahn Aamodt, MNIL/MNID

Scorpio Original Scorpio Cubic Scorpio Cubic med hjul
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- innbydende  og 
linjelekkert design
- inviting and with cool design

sofa

Uten lener
Without armrests

Lambda sofagruppe med tilhørende Mandoria bord

Med finerte eller
laminerte lener
With veneer or 
laminated armrests

Med stoppede lener
With a upholstered 
armrests

Design: Esben Wingerei og Petter Øyan

LAMBDA

Lambda er en serie med særpreget formgivning og svært 
god sittekomfort. Serien egner seg godt for resepsjons- og 
hvileområder. Lambda leveres med polstrede armlener  
eller finerte/laminat armlener – alternativt kan serien 
leveres uten armlener. 

Lambda is a chair and sofa series with a definite design 
expression, excellent seating comfort and is well suited for 
reception and rest areas. It comes with a variety of armrests 
such as upholstered, wooden/laminated armrests and also 
without armrests.
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sofa

BASIC SOFA

Basic er en fleksibel og brukervennlig modulsofa. Den har 
et tidløst uttrykk, rene linjer og god sittekomfort. Basic 
modul kan bygges i korte eller lange lengder og 
avsluttes med eller uten lener. Med rett hjørne er den 
også plassøkonomisk.

Because of the modul system, this sofa is very flexible. 
Basic is a good choice to appear both with and without 
armrests. With armrests and dressed with a rough fabric, it 
will appear sturdy and firm. Dressed in a colourful or jolly 
designed fabric it will appear youthful and modern. It can 
easily change style, and to a most reasonable price.

Modellen består av 1, 2, 3-seter samt hjørneelement 
med og uten armlener og passer ypperlig i vestibyler, 
foajeer og venterom

This model is available as a 1, 2, 3-seater and also a 
corner element. Basic Sofa is an excellent sofa group 
for vestibules, foyers and waiting rooms.

BASIC MODUL

- fleksibel og med 
god sittekomfort
- a flexible modul system

- rene linjer og god sittekomfort
- excellent seating comfort

Design: Scan Sørlie Design
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TOUCH Freiswinger

stoler

Touch Freiswinger er møteromstolen for lange møter. Denne 
stolen er av svært god kvalitet og har høy sittekomfort – en 
luksusstol til en fornuftig pris. Disse egenskapene gjør Touch 
Freiswinger til et naturlig valg når du skal kjøpe møteromstol. 
Leveres med forskjellige høytrykkslaminater, finerte skall og lener 
samt helpolstret.

The Touch family has been developed specifically for the 
conference/meeting market segment. The chairs are 
offered with several variations on the chassis and seat 
shell. During development of the models special attention 

was paid to flexibility, comfort and variety. The chairs are 
available in several varieties, with solutions which provide 
exceptional levels of comfort.

- med en touch av 
klasse og komfort
- with an excellent comfort

Design: Tore Wroldsen, MNIL
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stoler

TOUCH Conference
Flott design, høy kvalitet og god ergonomi. Disse egenskapene 
gjør Touch Conference til et naturlig førstevalg når du skal kjøpe 
konferansestol. Touch leveres både med og uten armlener, med 
hev/senk vipp, med trinser eller med sving og retur med glidere. 
Leveres med forskjellige høytrykkslaminater, finerte skall og 
lener samt helpolstret. 

The Touch family has been developed specifically for the 
conference/meeting market segment. The chairs are 
offered with several variations on the chassis and seat 
shell. During development of the models special attention 

was paid to flexibility, comfort and variety. The chairs are 
available in several varieties, with solutions which provide 
exceptional levels of comfort.

Design: Tore Wroldsen, MNIL
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TOUCH Conference

stoler
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SPIDER

- ny, lekker og spennende
- new design

-  Spider vil være leveringsklar    
 høsten 2013
-  This chair will be available    
 for delivery Autumn 2013

Design: Tore og Thomas Wroldsen, MNIL

Spider er et nytt stolprogram som fremstår med et høyreist, 
lett og tidsriktig utrykk. Stolene er enkle i sin oppbygning, 
og kan derfor lett tilpasse seg kundens og arkitektens ønske.  
Spider kommer i tre ulike varianter som utfyller hverandre 
i det offentlig rom. Stolen med meier stables, både med 
og uten lener. Lenene er i et behagelig materiale som også 

beskytter mot skader på bordkanter o.l.

Spider is our new program of chairs with a fresh and 
modern design. The chair has a plain design and comes in 
three different variations. The model with bolt frames is also 
stackable, with or without armrests.
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IDA stolen

Stabler godt
Stackable

Finert uten lener
Veneer without 
armrests 

Heltrukket uten lener
Fully upholstered 
without armrests 

Stoffbr. sete/rygg 
med lener
Upholstered seat/back
with armrests

19

stoler
Ida er vår klassiker med sine rene linjer og unike sittekom-
fort. Dette gjør at Ida er en stol som kan brukes både som 
konferanse-, kantine- og besøksstol. Ida kan leveres i et 
bredt spekter av varianter. 

Clean lines. Functionality. Comfort. Choice and possibili-
ties. Ida is a classic chair which states a number of design 
impressions and provides excellent seating comfort. Ida is 
available with or without armrests.

Design: Beate Ellingsen, MNIL
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stoler

IDA barstol og barbord

Finert
Veneer

Heltrukket sete
Fully upholstered

Stoffbrikke sete
Upholstered seat

Ida barstol har et karakteristisk uttrykk som er videreutviklet 
fra Ida stol. Barstolen byr på det samme spekter av valg-
muligheter og kvaliteter som Ida-stolen. Ida barstol leveres 
med finert sete, med stoffbrikke eller som helpolstret.

The Ida bar chair expresses the same characteristics as the 
Ida Original. The stool also offers the same variety of choice 
as Ida Original. It is delivered with a veneer seat, a fabric 
cushion or as moulded.

Design: Beate Ellingsen, MNIL
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Design: Esben Wingerei og Petter Øyan

ZIPP stolen

Zipp er en elegant, nett liten stol utviklet spesielt med 
tanke på en minimalistisk stilretning. Den er lett og har 
svært gode sitteegenskaper. Zipp byr på mange muligheter 
når det gjelder farger på ryggtrekk og seteutførelse. Stolen 
stabler svært godt.

Zipp is an elegant small stackable chair developed with 
today`s minimalist design style in mind. The chair is light 
(4kg), possesses excellent stacking qualities and is available 
in a variety of models.

- minimalistisk 
og trendy
- minimalistic 
and trendy
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stoler

APOLLO 
lav, medium og høy

Apollo-stolen leveres i mange varianter som kan 
kombineres slik at man i praksis designer sin egen stol. 
Apollo passer ypperlig for bruk i konferanseanlegg og 
kantiner, eller som en enkel besøksstol til kontoret. Fåes 
med tre ulike høyder på rygg. Alle modeller leveres med 
eller uten armlener.

The Apollo family can be delivered in many variations, 
such as veneered, colour laminate, seat/back upholstered 
and fully upholstered. All variations of Apollo come with or 
without armrests. An excellent chair for canteens, confer-
ence facilities or as a extra chair at the office. Apollo is 
available in three different heights at the back.

- Design din egen stol 

Finert/laminat
Veneer/laminate

Finert/laminat
med setebrikke
Veneer/laminate
with seat 
upholstered

Finert/laminat
med sete/
ryggbrikke
Veneer/laminate
with seat/back 
upholstered

Heltrukket kile
Fully upholstered 
simple padding

Heltrukket 
pipestopning
Fully upholstered 
pipe padding
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stoler

MARIQUITA

Design: Ximo Roca Asensio

En særpreget stol med et spennende design fra en av 
Italias fremste designere! Mariquita-stolen dekker de fleste 
bruksområder og leveres med bolt understell både som 
stol og i barhøyde. Med eller uten armlener.

Mariquita is an exciting chair, designed from a famous 
Italian designer. This chair can be used in a variety 
of places, and delivers with bolt frame in two 
different heights. With or without armrests.

MILANO stolen

Stoffbrikke sete/rygg
Upholstered seat/back

Heltrukket
Fully upholstered

Stoffbrikke sete
Upholstered seat

Finert
Veneer

En liten og nett modell som stabler godt. Milano har 
god sittekomfort og blir ofte brukt i kantiner, til kurs/
seminar eller som en enkel besøksstol på kontoret.

Milano is a small, stackable chair. This chair has a good 
seating comfort and is mostly used in canteens, in 
seminar-rooms or as a visiting chair in the office.

Design: Scan Sørlie Design
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Venezia gir deg en god sitteopplevelse til en gunstig pris. Stolen har et variert bruksområde og 
passer fint på hotellrom, i møte- og konferanserom eller som besøksstol på kontoret. Stolen 
leveres heltrukket.

The Venezia chair gives you a well seating comfort. This chair can be used as a visiting chair, in 
meeting- and conference rooms and in hotels. Delivers fully upholstered.

stoler

VENEZIA MORTEN

Std uten lener
Standard without 
arms

Std med lener
With arms

Komfort uten lener
Comfort without 
arms

Komfort med lener
Comfort with arms

Senior Konferanse 
Conferance

Morten-stolen leveres med og uten armlener I mange 
varianter. Den er robust og har et tidløst design innenfor 
sitt bruksområde.

The Morten chair is a family of chairs which can be deliv-
ered in several variations. All models can be delivered with 
or without armrests. 

- den gunstige konferansestolen
- affordable
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stoler

SILUETT

CONTOUR
Design: Tore Wroldsen, MNIL

Design: Tore Wroldsen, MNIL

Contour er en nett, liten, stabelbar stol som leveres i
kombinasjonen tre/stål. Stolen har praktisk gripehåndtak i
ryggbrikken og god åpning mellom sete/rygg. Modellen
er spesielt designet for å kunne henges opp på bordplaten
uten fordyrende opphengsbeslag. Dette gjør Contour til
en meget bruker-, renhold- og vedlikeholdsvennlig modell
som passer ypperlig i kaféer, spisesaler, kantiner etc.

Contour is a small, neat, stackable chair delivered in a
combination of beech/birch and steel. The practical grip in
the chairback, amble opening between the seat and back
and the special design allow it to be hung on a table top
without requiring expensive extra fittings. All these features 
make this chair particularly user, cleaning and maintenance 
friendly in e.g. cafes, dining rooms and canteens.

Siluett er bygd opp av komponenter i en skruefri konstruksjon.
Sete og rygg er formstøpt av flammehemmende kaldskum. 
Treverket er av heltre bøk/bjørk. Siluett passer utmerket som 
kantinestol.

Siluett is constructed without the use of screws. The seat
and back are moulded from flame resistant cold foam.
Woodwork is massive beech/birch. The Siluett chair is mostly
used in canteens, cafes and dining rooms.

- kombinasjon av
ulike materialer
- a combination of 
different materials
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Design: Tore Wroldsen, MNIL

stoler

TOUCH

WAVE

Touch Standard har delt skall, fire-beins understell og en 
maskulin ryggform. Stolen leveres med stoffbrikke, 
alternativt heltrukket.

Touch Standard consists of a two-part shell, four-leg chas-
sis and a masculine form on the back piece. Otherwise it 
provides the same possibilities as Freiswinger and Comfort.

Wave er en nett og lett stol som kommer i tre varianter.
Den høyeste utgaven egner seg utmerket som konferanse-
møblement, mens den lave er mer aktuell i foajeer,
ventesoner, stillerom eller som besøksstol på kontoret.
Modellen leveres også som barstol.

Wave comes in three versions. The highest chair is well
suited for conference, and the low version is very suitable
in foyeers and waiting rooms. Additional to these Wave
also comes as a barstool.

Basic sovesofa har høy kvalitet og blir ofte brukt på hotell-
rom og i studentboliger. Sofaen gjøres om til seng i én
bevegelse uten å fjerne rygg- eller seteputer. Basic er
produsert med materialer av høy kvalitet som sikrer
lang levetid.

The Basic sofa/sleeping sofa offers high quality and are
mostly used in hotel rooms and also in student houseing.

BASIC sov

- Kvalitet både dag og natt
- quality around the clock

Design: Scan Sørlie Design

Design: Scan Sørlie Design
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TERMINAL

stoler

Terminal er et godt gjennomtenkt konsept for flyplasser 
samt buss- og banehaller med stor gjennomtrekk av men-
nesker. På slike plasser vil det stilles krav til plassøkonomisk 
og fleksibel utførelse. Det stilles også krav til hensikts-
messig form og materialvalg for rengjøring av søppel og 
matsøl. Vår modell Terminal tilfredsstiller alle disse kravene 
og har i tillegg god sittekomfort.

Terminal is a practical concept ment for airports, bus- and 
rail halls where many people are passing through during 
a day. Places as such will require designs that are flexible 
and rather small. It also requires shape and materials that 
are easy to clean for garbage and food spills. Our Terminal 
solutions fulfills all those demands, in addition to give 
comfortable seating.

Design: Jahn Aamodt, MNIL/MNID
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arbeidsplasser 
og oppbevaring
arbeidsplasser
og oppbevaring

Medarbeideres innsats og trivsel styres ikke bare av stør-
relsen  på lønnsslippen. Gode arbeidsforhold er like viktige 
faktorer. Et elegant og hyggelig kontor er et sikkert tegn på 
at arbeidsgiver verdsetter den ansattes innsats. En annen 
viktig faktor er at arbeidsplassen kan tilpasses brukeren. 
På mange av våre modeller kan arbeids- og sittehøyde 
justeres individuelt.

Her får alle en ergonomisk riktig arbeidsstilling som er best 
mulig tilpasset den enkelte. For de fleste er økonomiske
rammer avgjørende for hvilke valg man tar. Scan Sørlie 
har derfor løsninger i alle prisklasser. Uansett valg er våre 
kunder sikret et interiør med en enestående kvalitet. 
Arbeidsplassen vil bevare sitt elegante utseende og virke 
inspirerende i mange år fremover.

Paycheck is important – but not solely crucial… a Comfort-
able and functional working environment is also appreci-
ated. A coworker given good working conditions will be a 
contented and effective employee, which again will gener-
ate good results for the company. An investment in good, 
comfortable and practical working furniture is always a 
good investment. 

Dreamwork fulfill all those requests, with an ergonomic 
design easy to fit and adjust. The Dreamwork line also 
offers nice colour combinations – something for every-
body’s taste.  The Dreamwork program is wide, the com-
bination possibilities are numerous, and it is easy to create 
an elegant and inspiring working station.

DREAMWORK plateprogram
tabletop program

Design: Jahn Aamodt, MNIL/MNID
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kontor
Vi har lang erfaring og høy kompetansje på utforme 
oppbevaring som er tilpasset kundens behov – både for 
prosjekter og små serier. Bildet til venstre viser varianter 
med ett og samme skrog som utgangspunkt, hvor

skuffseksjon og dører utgjør tilpassede forskjeller – alt fra 
helt åpent til helt lukket. Innenfor den smale døren
på siden er det en knaggkrok for jakker eller vesker. Skapet 
er låsbart. 

DREAMWORK kontorarbeidsplass

3736
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Eik
finer

Bøk
finer

Bjerk
finer

Grafitt Hvit

Standard farger skrog/sokkel:

Grå Beige
F8567

Lys blå
U1717

Lys gul
U1573

Dyp rød
U2401

Orange
F7877

Grønn
F7858

Standard farger innmat: -rygg, hyller og skille:

Standard farger
dører/fronter:

kontor

Åpne reoler eller skap med dører? Eller kanskje begge deler?
Serien leveres med åpne reoler, skap med slagdører og skap med
skyvedører. Standard utførelse er med sokkel. Stålben kan leveres
som tillegg. Med andre ord; mulighetene er mange!

Open shelves or storing with doors? Or maybe both of it? These storing 
units are available with bookshelves, cabinets with hinged or sliding 
doors. Available with base as standard but legs in Steel can also be  
delivered.

DREAMWORK oppbevaring
storing Ulike kombinasjoner av multiskap

Different storings

Skuffekassetter med hjul, inkl. sentrallås
Drawer casettes with wheels including lock

Postreol med uttrekksbord
Post storing

Fåes også med ben
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kontor
Å innrede et nytt kontor eller fornye det kontoret du har, behøver ikke å koste så mye. Scan Sørlie har et godt utvalg
av elementer for å innrede et praktisk, rommelig, hyggelig og pent kontor til svært fornuftige priser. Det omfatter både
arbeidsbord, oppbevaring og møteromsmøblement.

SKJERMVEGGER
Desk screen

SCAN arbeidsplasser
SCAN workstations and storing

Hylle A4 bred
Letter tray

Hylle A4 dyp
Letter tray

Avstandsbrakett
Supporter/spacer 
for letter tray

Tilbehørshylle 
Object holder

Penneholder 
Pen holder

Skinne: 130-150 og 170 cm lengde

800 1000 1200 1400 1600

1800 2000 650

mulighetene er mange,
– ja nesten uendelige...
– endless possibilities
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kontor

69-72 cm 64-84 cm

Legio-ben
Våre Scan arbeids-
plasser kan også 
leveres med Legio 
stålbein. Høy eller lav 
regulering. RAL 9005 
eller RAL 9006.

SCAN arbeidsplasser SCAN plateprogram
og oppbevaring Plater i 22mm

Tabletops and storing
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Vårt salgsteam har lang fartstid og
stor kompetanse på å gi deg hjelp
og råd til møbleringen. Vi kan
tegne de møblene du ønsker inn
i reelle omgivelser slik at du ser
hvordan det blir.

Our salesteam has many years of 
experience and great expertise and 
can provide help and advice to fur-
nishing. With our drawing program 
we can draw our furniture in real 
surroundings so you can see how 
it will be.
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kontor

ECO kontorstol
office chair

En god kontorstol er viktig – mange tilbringer en tredjedel av døgnet sit-
tende på den. Sittehøyde, ryggstøtte, vinkel og høyde på armlener og nakke-
støtte – alt dette er individuelt og må tilpasses den enkelte bruker. Eco, Vela 
og Omega er alle gode alternativer med alle ergonomisk viktige tilpasninger 
og innstillinger tilgjengelige. 

A good working chair is important – many of us spend a third of the day 
sitting in it. Seat height, backrest, height and angle on armrest and headrests 
– all is individual and must be adjustable to each user. Eco, Vela and Omega 
is all good options with all ergonomic adjustments and settings available.

VELA kontorstol
office chair

OMEGA kontorstol
office chair

kontorstoler

Design: Moving

Design: Moving

Design: Moving
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konferanse
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Et møte-/konferansebord skal innfri tre vesentlige krav: 
- det skal ha god plass til PC, dokumenter, mapper, vannglass – nødvendigheter i et langt møte.
- Det skal ha så fri sikt til møteleder eller skjerm som mulig
- Det skal ha multimediatilgang
I tillegg er det bra om møtebordet inspirerer til kreativitet og godt humør, da blir man også mer løsningsorientert. Alle 
våre bordserier for møte- og styrerom innfrir disse kravene. Vi kan derfor tilby gode, funksjonelle og inspirerende bord i 
alle prisklasser og alle størrelser. I tillegg skal gode stoler skal sørge for sittekomfort og avslappet fysisk holdning.

A meeting- /conference table must meet three crucial requirements:
- It will have enough space for PC, documents, folders, a glass of water – all necessities for long meetings
- It will have a clear view for everyone to the speaker or the board
- It will have multimedia access
Further a good meeting table is inspiring to creativity and good humor, which again generate a climate for better solu-
tions. All our meeting- and boardroom tables have taken these considerations seriously, and are therefore all attractive, 
functional and good looking tables in all sizes and prices. In addition good chairs will ensure comfortable seating and 
physical relaxation.

Vi tilpasser og lager det møtebordet som er 
perfekt nettopp for ditt kontor .

Ida videokonferansebord er flaggskipet av 
styreroms- og møteromsbordene. Bordet 
hviler på Ida søyler. Søylene kan oppgraderes 
til krom som gi et enda flottere uttrykk. 

MØTE/KONFERANSE
meeting/conference
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DREAMWORK uttrekksbord
extendable table 

SMÅBORD Tables PALLER Pallets

SCUDO

ENZO
90x90/120x90, h:54,5 cm

IDA
90x90/120x90/120x120, h:62 cm

IDA
Ø60-Ø80-Ø120, h:62 cm

Stor tallerken/
Big foot

Liten tallerken/
Small foot

H:62 cm
ferdig m/plate
Include tabletop

SHARK
75x75, h:48 cm

EDGE
50-100-150x50, h:43,5 cm

BUDGET
50-100-150x50, h:43,5 cm

ELIN
Ø40, h:46 cm

ENZO
50x50, h:41 cm

ENZO
102x50, h:41 cm

EDGE
50x50, h:43,5 cm

EDGE
100x50, h:43,5 cm

EDGE
150x50, h:43,5 cm

Dreamwork uttrekksbord leveres som prosjektmodell både med enkelt uttrekk, lengde 
200-395 cm samt også med dobbelt uttrekk, lengde 300-690 cm
Dreamwork extendable tables is supplied as a project model

MANDORIA
130x60/40, h:50 cm
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SEMINAR/KANTINE
seminary/canteen

seminar/kantine
Alle firmaer trenger et spise-/kantinemiljø, enten det er 
stort eller lite. Scan Sørlie kan tilby et vidt spekter av bord 
og stoler velegnet til store eller små kantiner eller seminar-
rom. Ofte er disse to funksjonene ett og samme møble-
ment. 

All companies need a eating environment of some scale 
– whether large or small. Scan Sorlie AS offers a wide 
selection of tables and chairs suitable for larger or smaller 
canteens or seminar rooms. Often these two furniture 
functions are combined.

51
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EDISON skranke

kontor
Edison modulbaserte skrankeprogram produseres av DellaRovere – en av Italias ledende produsenter innen sitt segment. 
Skrankeserien fås som standard i hele seks ulike farger og leveres med herdet glasstopp. En representativ og elegant klassiker.

- representativ og elegant

Design: Fabio Gigli
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skranke

DREAMWORK skranke
Reception

Eksempler på løsninger
Examples

Skranke uten dekkplate

Skranke med dekkplate

Topplate

Dekkplate

Topp og dekkplate
leveres i samme farge

Sokkellist/sparkelist

Dreamwork skranker egner seg veldig godt 
med hev/senk bord innvendig

This reception program is well suited for 
electrical frame inside

Programmet leveres i følgende farger:
Available in colours:

Sokkellist:
Floorlist:

Grafitt 19
Graphite

Hvit 16
White

Grå17
Grey

Børstet
Brushed

Sort 18
Black

Dreamwork skranke er en forlengelse av det øvrige Dream-
work-programmet. Skranken er basert på moduler tilpasset 
eksisterende Dreamworkplater og -understell. Dette gjør 
at hev/senk er helt kurant. Farger og materialer er også det 
samme som i de øvrige Dreamwork-produktene, og gir 
med det et helhetlig og sammenhengende utseende fra 
resepsjonen og inn i kontorene.

Dreamwork reception is an extension of the Dreamwork 
program. It is based on elements adapted to the existing 
DW desktop program, desktops and frames. This allows 
electrical height adjustment function as standard. Colour 
combinations and material finish is also the same as in the 
rest of the Dreamwork line. A unified and comprehensive 
look is ensured from the reception and all the way in to the offices.

Design: Jahn Aamodt, MNIL/MNID
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tekniske datatekniske data

 høyde bredde dybde sittehøyde

ENZO (s.4)
stol 86 cm 74 cm 79 cm 42 cm
2,5-seter 86 cm 176 cm 86 cm 42 cm
3-seter 86 cm 205 cm 86 cm 42 cm
liten pall 42 cm 50 cm 50 cm 42 cm
stor pall 42 cm 104 cm 50 cm 42 cm
 
 høyde bredde  dybde sittehøyde bredde bredde
  pr. sete   plate vange

EDGE (s.5,6)
Edge Original 66 cm 50 cm 77,5 cm 43,5 cm 19 cm 19 cm
Edge Mellomhøy 74 cm  50 cm 77,5 cm 43,5 cm 19 cm 19 cm

 høyde bredde dybde sittehøyde

SCORPIO (s.7) 
Mini 80 cm 74 cm 64 cm 47 cm
Medium 80 cm 87 cm 64 cm 47 cm
2-seter 80 cm 155 cm 85 cm 47 cm
3-seter 80 cm 203 cm 85 cm 47 cm

LambDa (s.8,9) 
stol finert 82 cm 80 cm 79 cm 46 cm
stol stoppet 82 cm 80 cm 79 cm 46 cm
2-seter finert 82 cm 150 cm 79 cm 46 cm
2-seter stoppet 82 cm 150 cm 79 cm 46 cm
3-seter finert 82 cm 179 cm 79 cm 46 cm
3-seter stoppet  82 cm 179 cm 79 cm 46 cm

baSIC SOfa (s.10) 
1-seter 86 cm 88 cm 84 cm 43 cm
2-seter 86 cm 151 cm 84 cm 43 cm
3-seter 86 cm 203 cm 84 cm 43 cm

 høyde bredde  dybde hjørne ,  bredde
    bredde/dybde  vange

baSIC mODuL (s.11) 
1-seter 86 cm 60 cm 84 cm 84x84 cm  14 cm
2-seter 86 cm 123 cm 84 cm 84x84 cm  14 cm
3-seter 86 cm 175 cm 84 cm 84x84 cm  14 cm

 høyde bredde  dybde sittehøyde

tOuCH (s.12-16) 
Freiswinger 104,5 cm 62 cm  66 cm 48 cm
Conference m/ trinser 106-112 c m  62 cm * u/lener: 46 64 cm 47-53 cm
Conference m/ glidere 105 m  62 cm * u/lener: 46 64 cm 48 cm

 høyde bredde dybde sittehøyde

ZIPP stolen (s.17) 86 cm 47,5 cm 54 cm 45 cm

IDa stolen (s.18, 19) 85,5 cm 46,5 cm 52,5 cm 45 cm

IDa barstol (s.20) 85 cm 40 cm 49,5 cm 79 cm

mILaNO stolen (s.21) 89 cm 50 cm 53 cm 46 cm

 høyde bredde dybde sittehøyde
 
aPOLLO Lav (s.22-23)
uten lener 79 cm 53 cm 60 cm 46 cm
med lener 79 cm 60 cm 60 cm 46 cm
aPOLLO mEDIum
uten lener  89 cm 53 cm 60 cm 46 cm
med lener 89 cm 60 cm 60 cm 46 cm
aPOLLO HØY
uten lener  99 cm  53 cm 60 cm 46 cm
med lener 99 cm 60 cm 60 cm 46 cm

SPIDER (s.24) – – – –

maRIquIta (s.25) 
Stol bolt 78 cm 58,5 cm 56 cm 44 cm
Barstol 88 cm 48,5 cm 55 cm 63,5 cm

vENEZIa (s.26) 92 cm 57 cm 58 cm 47 cm

mORtEN (s.27) 82 cm 55 cm 63 cm 45,5 cm

SILuEtt (s.28) 85,5 cm 53,5 cm 56,6 cm 47 cm

CONtOuR (s.29) 80 cm 51,5 cm 59 cm 47 cm

tOuCH standard (s30) 98 cm 61cm 63 cm 46 cm

WavE konferanse (s30) 82 cm 57 cm 53 cm 46 cm
WavE lobby (s30) 70 cm 66 cm 56 cm 40 cm
WavE bar (s30) 95 cm 50 cm 48 cm 76 cm
 
 høyde bredde dybde dybde utslått

baSIC sov 120 (s31) 86 cm  167 cm 97 cm 200 cm
baSIC sov 140  86 cm  187 cm 97 cm 200 cm
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Scan Sørlie AS
Vistergrenda 80
1719 Greåker, Norway
 

Tel.: +47 69 22 75 50
Fax.:  +47 69 22 30 73
 

firmapost@scansorlie.no
bestilling@scansorlie.no
 

www.scansorlie.no

UAB Scan Sorlie Baltic
Pramonės 3B, Industrial Park
Panevežys/ Lithuania
 

Tel.: (00) 370 45 508148
Fax.: (00) 370 45 514884
 

office@scansorlie.com
exportsales@scansorlie.com 

www.scansorlie.com

Bergen Kontor v/ Jan Ove Abelsen
Slåtthaugvegen 17, 5222 Nesttun.

Kontakt oss på tlf. 55981000 

Bergen Kontor v/ Jan Ove Abelsen
55981000
90032150
Slåtthaugvegen 17 5222 NESTTUN
Postboks 46 Slåtthaug 5851 BERGEN
www.bergenkontor.no
post@bergenkontor.no 

Ytrebygdsvegen 37, 52151 Søreidgrend


