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Oversigt

CASØ 700
Stilsikker og lækkert design, hvor
funktionalitet og udseende går hånd i hånd
CASØ 700 serien er udviklet i samarbejde med Steﬀensen&Würtz.
Møbelserien er i et klassisk, elegant og enkelt design, hvor hvert
møbel er sin egen og har en detalje, der kan udforskes.
For Steﬀensen&Würtz handler design om at skabe produkter, som tilføjer værdi i hverdagen. De er nysgerrige, ærlige og åbne, hvilket også
afspejler sig i deres design, hvor funktion, form og detaljer udforskes.

”Vi har i designet af CASØ 700 haft fokus på at skabe bløde, men
deﬁnerede overgange mellem elementerne, hvor vi har arbejdet i
spændingsfeltet mellem det bløde og stringente udtryk for at skabe
et elegant og roligt miljø.”
Møblerne skaber et elegant og roligt miljø, der danner ramme for
hjemmets aktiviteter.

Serien er fremstillet i delmassiv eg, med mulighed for topplader og
fronter i antracit nano laminat. Træet er behandlet med en hvidolie
der gør serien lys og lækker at se på.
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CASØ 700 Spisebord

CASØ 700 Sofabord

CASØ 700 spisebordet er produceret
med butterﬂy udtræk, som gør at tillægspladen er integreret i bordet. Den
er på samme tid pladsbesparende og
utrolig let at håndtere for en person.

Sofabord med samme ﬁne detaljer
som spisebordet. Funktionelt og let
i design, der gør det enkelt og ﬂot at
indrette stuen.

200 / 300 x 100 x 75 cm.

120 x 60 x 50 cm

Bordet fås i en variant med antracit
nano laminat, som er utrolig slidstærkt, og let at vedligeholde. Det skal
simpelt hen opleves!

CASØ 701 Sofabord

CASØ 700 Lampebord

Kvadratisk sofabord med samme ﬂotte
detaljer på ben og topplade som CASØ
700 spisebordet.

Lampebord, med samme ﬂotte og gennemførte detaljer, som resten af CASØ
700 serien. Yderst anvendelig størrelse, både som lampebord, sidebord
eller som sofabord.

90 x 90 x 50 cm

60 x 60 x 50 cm

Fælles for bordene er at de føres i
eg / hvidolie, samt i eg / hvidolie med
antracit nano laminat på toppladen.
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Spisebord, sofabord
& lampeborde
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CASØ DELUXE Stole
CASØ Deluxe er stolen der fuldender ethvert spisebord. Den er udover at være
en fryd for øjet, også en sand fornøjelse at sidde i. Med ﬂere forskellige kombinationsmuligheder er det muligt at tilpasse stolen til de ﬂeste modebevidste hjem.
Stolene føres i 6 varianter:
CASØ Deluxe med sort metalunderstel og drejefunktion
CASØ Deluxe med træunderstel i eg/hvidolie
CASØ Deluxe føres i 3 farver: Hvid plastskal, sort plastskal, polstret skal med
gråt stof.
Det er muligt at tilkøbe sort læderhynde.
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Deluxe stole
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CASØ 700 Highboard

CASØ 700 Skænk

CASØ 700 highboard er produceret i
moderne og stilrent design med 4 låger og 4 skuﬀer, alt med softclose. Bag
hver låge foreﬁndes 1 justerbar hylde.

CASØ 700 skænk er produceret i et
stilrent design, der passer til resten af
CASØ 700 serien. Skænken er fremstillet med 2 låger og 4 skuﬀer, alt med
softclose. Bag hver låge foreﬁndes 1
justerbar træhylde.

133 x 132 x 40 cm

CASØ 700 highboard føres i eg / hvidolie, samt i eg / hvidolie med antracit
nano laminat på fronterne.
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183 x 81 x 40 cm

CASØ 700 skænk føres i eg / hvidolie,
samt i eg / hvidolie med antracit nano
laminat på fronterne.

Highboard
& skænk
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CASØ 700 TV-Bord
183 x 33 / 59 x 45 cm

Flot og stilrent TV-bord, der passer perfekt til mange af markedets store ﬂadskærme, med 2 softclose skuﬀer og et åbent fag adskilt af en træhylde. TV-bordet
er beregnet til ophæng, men der kan tilkøbes ben.
Der er plads til ledningsføring via toppladen, som sikrer stram ophængning mod
væg, samtidig er løsningen diskret dækket, hvis ikke funktionen anvendes.
CASØ 700 TV-bordet føres i eg / hvidolie, samt i eg / hvidolie med antracit nano
laminat på fronterne.
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TV-bord
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CASØ 700 Vitrine

CASØ 701 Vitrine

CASØ 700 vitrinen er produceret med
samme rene linjer som resten af CASØ
700 serien. De står ﬂot, både som en
del af den samlede serie, men også
sammen med stuens eller køkkenets
øvrige møbler. Den fremstår med 2
rammelåger og 2 skuﬀer bag glasdørene. Både skuﬀer og låger er med
softclose. Bag lågerne foreﬁndes 1 fastmonteret træhylde over hver skuﬀe,
samt 6 justerbare træhylder.

CASØ 701 Vitrinen er produceret i et
stilrent design og er en perfekt kombination af vitrine og skænk kombineret
i et. Vitrinen er med 2 rammelåger og
2 skuﬀer bag glasdørene. Bag glasdørene foreﬁndes 1 fastmonteret hylde
over hver skuﬀe, samt 4 justerbare
glashylder. 2 døre med henholdsvis
1 og 2 justerbare træhylder, samt 3
skuﬀer. Alle låger og skuﬀer er med
softclose.

Det er endvidere muligt at tilkøbe LED
lys inkl transformer, der påmonteres
bagerst på hylderne.

Det er endvidere muligt at tilkøbe LED
lys inkl transformer, der påmonteres
bagerst på hylderne.

CASØ 700 vitrinen føres i eg / hvidolie, samt i eg / hvidolie med antracit
nano laminat på fronterne.

CASØ 701 vitrinen føres i eg / hvidolie, samt i eg / hvidolie med antracit
nano laminat på fronterne.

123 x 191 x 40 cm
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123 x 191 x 40 cm

Vitrine
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CASØ 700 Spisebord

CASØ 700 Sofabord
100 cm

200/300 cm

120 cm

60 cm

50 cm
75 cm

CASØ 700 Lampebord –
CASØ 701 Sofabord
60 / 90 cm

60 / 90 cm

CASØ Deluxe stole
50 cm

85 cm

85 cm

CASØ 700 TV-bord
183 cm

47 cm

45 cm

47 cm
33 cm

57 cm
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60 cm

57 cm

60 cm

26 cm

40 cm

CASØ 700 Highboard

Oversigt

CASØ 700 Vitrine

133 cm

40 cm

123 cm

191 cm

132 cm

CASØ 701 Vitrine
40 cm

CASØ 700 Skænk
183 cm

123 cm

191 cm
40 cm

81 cm
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