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DINA-SERIEN
DESIGNET AV OLAV ELDØY

RaffineRt, stilRent og
elegant
Du vil ganske raskt oppfatte selvsikkerheten i Dina - den nye
møbelserien fra stryn Møbelindustri. Den raffinerte elegansen ser
du med det blotte øye, kvaliteten oppfatter du så snart du drar
hånden din over de enkle og smekre linjene. Du aner en musikalitet
– og du oppfatter lett at her ligger det kjærlighet og solid håndverk
til grunn. Vår nye møbelserie skal røre ved dine sanser.
Kombinasjonen av de rette linjene og de buede hjørnene overrasker
i sin dualitet - det moderne og det klassiske er nærmest fullendt i
dette frekke designet.
Våre tidligere møbelserier har fått navn fra våre store dramatikere
som ibsen og Hamsun, og vi kan her presentere vår nye møbelserie
Dina, som er designet av olav eldøy. Han har også hentet inspirasjon fra en av våre dramatikere. som i romanen er det et spill
mellom det lette og tunge, myke og harde. Det er ikke enten eller,
men både og. Dina skal overraske og utfordre sansene dine – se og
føl!
lite kan måle seg med hygge sammen med familie og venner rundt
et feststemt bord. Dina spisebord gir plass til 20 personer, og
stolene har en høy sittekomfort, slik at selskapet kan fortsette ut
i de små timer.
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DINA

spisebord til høyre er her vist i hvitoljet bjørk og under i

hvitoljet ask. De hvitoljede møblene i ask og bjørk fremhever den
naturtro og ekte følelsen av treet.
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DINA
spisebord, spisestuestol og skjenk i mokkabeiset flammebjørk.
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DINA
spisebord med 3 innleggsplater ( kan leveres med inntil 6 innleggsplater), spisestuestol, skjenk, vitrineskap og buffet i mokkabeiset flammebjørk.
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DINA
3-seter, her vist med høy dekorramme, suppleringsstol og sofabord 145x65 i mokkabeiset flammebjørk.

DINA

suppleringsstol er her vist i hvitoljet

bjørk, og mokkabeiset flammebjørk. Det runde
bordet Dina leveres i størrelsene Ø=60, Ø=70
og Ø=90 cm.
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14

DINA
3-seter, suppleringsstol og sofabord 145x65 i hvitoljet bjørk.

DINA

Bildet til høyre viser Dina tV-seksjon med to moduler.

Hver modul har en bredde på 93 cm, som kan skjøtes mot hverandre
etter hvor mange en ønsker. Modulene leveres med skuff eller
klaffdør. i skuffene kan en levere holdere for DVD’er eller CD’er, og
i modulene med klaffdør inngår sender for infrarødt signal.
for en mykere avslutning av tV-seksjonen kan en benytte en
modulplate som er avrundet på hjørnet, som vist på bildet under.
Vegghyllen er også praktisk til oppbevaring av bøker og DVD’er.
Plassering av bein blir tilpasset, etter hvor mange moduler en bestiller.
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tRefaRgeR

KolleKsJonsoVeRsiKt

Med sine myke linjer og skarpe profiler er møblene bearbeidet ned til minste detalj. Møblene er laget i flammebjørk og ask
– levende materialer som blir bearbeidet med respekt for godt håndverk, tradisjon og møbelkultur.
Dina gir deg mange muligheter til å finne den fargenyanse du ønsker deg. Ved å bruke en hvitpigmentert oljebehandling,
får møblene et skandinavisk lyst og lett utrykk. Hvitoljen bevarer treet i sin naturlige farge, uten at den gulner. Ved
mørkpigmenterte overflatebehandlinger i beis eller olje, vil trestrukturen bli mer fremtredende og gi et mer stilistisk og
eksotisk uttrykk.

ask hvitoljet

ask mokkaoljet

flammebjørk hvitoljet

flammebjørk mokkabeiset

Dina hjørnebord

Dina rundt bord

Dina rundt bord

Dina suppleringsstol

H:50 B:65 l:65

H:50 Ø:60, Ø:70

H:50 Ø:90

H:67 B:61 D:80

Dina salongbord

Dina 3-seter

H:50 B:65 l:145, B:70 l:130

H:72 B:239 D:88

Dina vegghylle H:29 B:93 pr. modul D:20

Dina spisebord og stol i hvitoljet ask.
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Dina spisebord

Dina spisestuestol

H:74 B:105 l:185/485

H:86 B:46 D:51

Dina tV-seksjon H:57 B:93 pr. modul D:50

Dina skjenk

Dina buffet

Dina vitrineskap

H:75 B:180 D:50

H:140 B:80 D:50

H:185 B:100 D:40

