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Välkommen hem till byn
Allt fler har blivit intresserade av närproducerat. För oss har 
det varit en självklarhet ända sedan starten. Vi vill alltid kunna 
försäkra oss om både kvalitet och hållbarhet.
 Vi på Grythyttan Stålmöbler har inte lämnat Bergslagen på 
över hundra år. En slipad affärsutvecklare kanske skulle tycka 
att den där kärleken till hembygden är något överdriven. Att 
man kanske skulle tumma lite på träslagen, stålkvalitén. Och 
inte ge fullt så mycket tid åt själva hantverket.
 Men då är det inte Grythyttan Stålmöbler.
 Ja, vi är bakåtsträvare, i den bemärkelsen att när du lutar 
dig tillbaka i våra utemöbler, så kommer du att njuta. Och det 
i många år framöver.
 2018 års katalog är en hyllning till hembygden och några 
av våra favoritställen. Bara ett stenkast från verkstaden där 
möblerna tillverkas.
 Du är givetvis välkommen!



Torrvarpen
N 59° 66.71, E 14° 48.27

Välkommen till ett av våra favoritställen: Torrvarpen. 
Här efter strandkanten upptäcktes den stora silverådern som 
fick Drottning Kristina att ge Grythyttan stadsprivilegier och Axel 
Oxenstierna att jubla; ”Grythyttan ger oss hopp om vår framtida 
försörjning” 
 Nu är det istället naturen och lugnet som lockar. Kanske fiska 
lite, gunga i en Stol 1. Eller gå i ett hav av orkidéer, som trivs 
alldeles ypperligt här. 

Om du vill trivas, föreslår vi följande möbler från klassikerserien: 
Ovan: Solstol A3, Pall A3 och sidobord L45. Allt i oljad ek med 
varmförzinkade stativ
Vänstra sidan: Fåtölj A2 och Stol 1 runt ett Bord 9A i vår 
nya, oljade furu. En kvistfri furu med stående årsringar i träet 
som har en betydligt bättre tålighet än vanlig furu. Läs mer om 
sågtekniken på sista uppslaget.



Vi stannar kvar vid Torrvarpen en stund och lyssnar när 
vågorna bromsar in mot bryggan. Lutar oss tillbaka i möbler 
från klassikerserien; Fåtölj A2 och den lite bredare Soffa A3, 
som har den där lutningen på ryggstödet som gör att man 
sitter uppe för länge på kvällarna. Bland loungemöblerna ser 
du också Soffbord L110 och Sidobord L45. 

Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren.
Material: oljad ek med varmförzinkade stativ. 



Den nya industrialismen En ny typ av industri håller på att växa fram i Sverige. En 
industri där hållbarhet, kvalitet och långsiktighet får väga 
tyngst. En ny generation kompromisslösa producenter 
vill kunna stå för sitt yrke och sina produkter till 100%. 
Gamla hantverksmetoder tas upp på nytt för att utvinna, 
tillverka och framställa produkter med högre kvalitet på 
ett hållbart sätt. Den nya industrialismen innebär pro-
duktion med hjälp av tidigare generationers erfarenheter 
och med kommande generationer i tankarna. Industriell 
utveckling är en fantastisk företeelse, men utvecklingen 
måste ske på ett hållbart sätt, något som alltfler får upp 
ögonen för. Vi på Grythyttan Stålmöbler har jobbat så i 
över 80 år så vi känner oss besjälade med utövarna. 

Läs mer om några av dessa passionerade 
producenter och deras verksamheter      »  

Saxen
N 59° 79.08, E 14° 36.49



Runt sjön Saxen fanns flera hyttor redan på medeltiden 
där bergsmännen tillverkade järn av malmen från närlig-
gande gruvor. Visste du förresten att hytta är en gammal 
benämning på en masugn, en stor ugn där man smälter 
malmen? Efterfrågan på järnet från Bergslagen ökade, 
trakten blomstrade och på 1700-talet satte brukspatro-
nerna sin prägel på området med sina herrgårdar. Saxen 
var även poeten Esaias Tegnérs favoritställe i början på 
1800-talet. 

Men hur njuter vi bäst här nu?

Vi ställer till med fest vid det gamla magasinet. Och gungar 
i Artur Lindqvists fåtölj A2 – designikonen som ställdes 
ut på Stockholmsutställningen redan 1930. Förutom 
Fåtölj A2 kan du se Stol 1, Soffa 6, Bord B30 190 och 
Avlastningsbord L105. Alla möbler i teak med varmför-
zinkade stativ. Kan det bli mer hållbart?



I brygghuset har tiden stannat av en smula. Vi 
slår oss ner i lugnet, försöker känna in aktiviteter 
från förr. Det kanske inte är en slump att några av 
världens mest omtyckta bryggerimöbler tillverkas i 
Grythyttan.     
 Möblerna i Bryggeriserien inspireras av äldre 
tiders ölcaféer. De passar lika bra i Greenwich 
Village som i en vindpinad by vid havsbandet.
Stolarna och soffan är enkla att fälla ihop, om 
du vill förvara dem. För att vara exakt så heter 
bekvämligheterna Bryggeristol, Bryggerisoffa, 
Bryggeribord 110 och Bryggeri Trefotsbord. Allt i 
vitlackad ek med elförzinkade stativ.



Smedjan
N 59° 70.30, E 14° 53.88



På bilderna ser du Stol High-Tech i varmförzinkat och svartlack-
erat utförande. Bord High-Tech 90 i varmförzinkat och Bord High-
Tech 60 i svartlackerat stativ, båda med vit kompaktlaminatskiva.

Välkommen till smedjan där allting började. Här tillverkade vi 
hästskor i slutet på 1800-talet. På samma plats som järn har 
tillverkats sen 1300-talet. Men när bilarna blev det nya transport-
medlet på 30-talet, fick vi tänka i nya banor. Och det var då som 
Artur Lindqvist skapade våra första moderna stolar. Något som 
Nisse Strinning förvaltade mer än väl när han designade High-Tech 
på 80-talet. 
 Numera tillverkar vi alla möbler ett stenkast bort på andra sidan 
järnvägen. Lämnar Grythyttan gör vi dock aldrig.



I Klassikerserien hittar du en möbel för varje tillfälle oavsett om du vill ställa till med stor fest eller bara sjunka 
ner i en gungande solstol och drömma dig bort en stund. Kombinera fritt och känn ändå att allt blir stilrent. 
Välj mellan teak, ek eller furu. Alla sittmöbler har stativ av fjäderstål för maximal hållbarhet. Stålet finns i varm-
förzinkat eller mörkgrönt pulverlackerat utförande.

KLASSIKERSERIEN

Nr. 10105  Oljad furu med mörkgrönt stativ   ca  2 150 kr 
Nr. 10115  Oljad ek med mörkgrönt stativ ca 2 800 kr  
Nr. 10185  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   3 000 kr 
Nr. 10141  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   3 500 kr 
Nr. 10131  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   3 950 kr 
Design: Artur Lindqvist

B 62 cm  |  Dj 57 cm  |  H 87 cm  |  Sh 41  |  ca 11 kg  |  Stapelbar

FÅTÖLJ A2

B 41 cm  |  Dj 50 cm  |  H 80 cm  |  Sh 43  |  ca 8 kg  |  Stapelbar

STOL 1
Nr. 101051  Oljad furu med mörkgrönt stativ  ca   1 770 kr 
Nr. 101151 Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   2 090 kr  
Nr. 101851  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   2 300 kr 
Nr. 101412 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   2 635 kr
Nr. 101312  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   2 960 kr
Design: Artur Lindqvist

Nr. 101997-1 Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca   4 850 kr 
Nr. 101991 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   5 560 kr
Nr. 101995 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   6 470 kr    
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren

B 67 cm  |  Dj 76 cm  |  H 108 cm  |  Sh 41  |  16,5 kg  |  Stapelbar

SOLSTOL A3

Nr. 101998-1 Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca   1 320 kr 
Nr. 101992 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   1 490 kr 
Nr. 101996 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca  1 740 kr   
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren 

B 45 cm  |  Dj 32 cm  |  H 41 cm   |  ca 6 kg  |  Stapelbar

PALL A3

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ och 
vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Bilden visar oljad ek med mörkgrönt stativ och 
vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ och
obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Nr. 1019881 Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca  9 900 kr 
Nr. 1019811 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca  10 850 kr
Nr. 1019851 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ    ca  12 460 kr  
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren

B 130 cm  |  Dj 82 cm  |  H 105 cm  |  Sh 42  |  36 kg  |  Stapelbar

SOFFA A3

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ och
obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Nr. 10326 Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   11 300 kr   
Nr. 10327 Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   11 700 kr 
Nr. 10341 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca  12 600 kr 
Nr. 10331 Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca  13 500 kr
Design: Örjan Lindqvist  

B 146 cm  |  Dj 59 cm  |  H 85 cm  |  Sh 41  |  ca 28 kg  

SOFFA 6

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ och
vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Nr. 10305  Oljad furu med mörkgrönt stativ  ca   6 800 kr 
Nr. 10316  Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   7 650 kr  
Nr. 10317  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   7 990 kr
Nr. 10315  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   9 150 kr  
Nr. 10312  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca  10 500 kr
Design: Artur Lindqvist

B 204 cm  |  Dj 55 cm  |  H 77 cm  |  Sh 41  |  ca 26 kg  |  Stapelbar

SOFFA 5

Bilden visar oljad ek med mörkgrönt stativ och
obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Våra produkter



Nr. 1019884  Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca   7 910 kr 
Nr. 1019814  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   8 340 kr
Nr. 1019854  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   9 990 kr 
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren

107x45 cm  |  H 74 cm  H2 44 cm  |  ca 17 kg  |  Levereras omonterat 

AVLASTNINGSBORD L105

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Nr. 101054  Oljad furu med mörkgrönt stativ  ca   4 150 kr
Nr. 101154  Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   4 550 kr 
Nr. 101854  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   4 750 kr 
Nr. 101441  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   5 280 kr
Nr. 101341  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   7 890 kr

120x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 20 kg  |  Avtagbart stativ

BORD B25A 120

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ

Nr. 101052 Oljad furu med mörkgrönt stativ  ca   4 490 kr 
Nr. 101152 Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   5 500 kr 
Nr. 101852  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   5 700 kr
Nr. 101421 Vitlackad ek med varmförzinkat stativ ca   6 250 kr 
Nr. 101321  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ ca   8 550 kr 

Ø  100 cm  |  H 72 cm  |  ca 20 kg  |  Avtagbart stativ

BORD 9A 100

Nr. 101053  Oljad furu med mörkgrönt stativ  ca   5 890  kr 
Nr. 101153 Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   6 710 kr  
Nr. 101853  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   6 920 kr  
Nr. 101431  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   7 820 kr 
Nr. 101331  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   9 930 kr 

Ø  120 cm  |  H 72 cm  |  ca 25 kg  |  Avtagbart stativ

BORD 9A 120

Bilden visar oljad furu med mörkgrönt stativ

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ

84x92 cm  |  H 72 cm  |  ca 22 kg  |  Avtagbart stativ

Nr. 101159  Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   6 990 kr 
Nr. 101859  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   7 160 kr  
Nr. 10149  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   7 750 kr
Nr. 10139  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   8 840 kr

BORD B30 84

Bilden visar oljad ek med mörkgrönt stativ

190x92 cm  |  H 72 cm  |  ca 34 kg  |  Avtagbart stativ

Nr. 101158 Oljad ek med mörkgrönt stativ ca   11 250 kr 
Nr. 101858  Oljad ek med varmförzinkat stativ ca   11 500 kr   
Nr. 10148  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   12 650 kr
Nr. 10138  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   15 390 kr

BORD B30 190

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ 

Nr. 1019882  Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca  5 250 kr 
Nr. 1019812  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca  5 655 kr
Nr. 1019852  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca  6 510 kr
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren 

110x50 cm  |  H 51 cm  |  ca 11 kg  |  Levereras omonterat

SOFFBORD L110

Bilden visar obehandlad teak med varmförzinkat stativ

Nr. 1019883  Oljad ek med varmförzinkat stativ  ca   3 590 kr 
Nr. 1019813  Vitlackad ek med varmförzinkat stativ  ca   3 850 kr
Nr. 1019853  Obehandlad teak med varmförzinkat stativ  ca   4 320 kr 
Design: Maria Håård och Jan-Olof Ågren 

45x34 cm  |  H 51 cm  H2 32 cm  |  ca 7 kg  |  Levereras omonterat  

SIDOBORD L45

Bilden visar vitlackad ek med varmförzinkat stativ



B 39 cm  |  Dj 52 cm  |  H 76 cm  |  Sh 43,5 cm  |  ca 8 kg  |  Stapelbar 

STOL HIGH-TECH
Nr. 10606 Svart ca   1 540 kr 
Nr. 10601 Varmförzinkat ca   1 650 kr
Design: Nisse Strinning

110x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 25 kg  |  Avtagbart stativ  

Ø 90 cm  |  H 72 cm  |  ca 19 kg  |  Levereras omonterat

BORD HIGH-TECH 110

BORD HIGH-TECH 90

Bordsskiva i vit kompaktlaminat
Nr. 10622 Svart ca  4 090 kr
Nr. 10620 Varmförzinkat ca  4 290 kr

Bordsskiva i vit kompaktlaminat
Nr. 10630 Varmförzinkat ca  5 050 kr
Design: Karl Lindqvist

Ø 60 cm  |  H 72 cm  |  ca 12 kg  |  Avtagbart stativ  

BORD HIGH-TECH 60
Bordsskiva i vit kompaktlaminat
Nr. 10612 Svart ca 2 390 kr 
Nr. 10610 Varmförzinkat ca  2 590 kr

Bilden visar varmförzinkad och svart stol

Bilden visar varmförzinkat stativ

Bilden visar varmförzinkat stativ

Nr. 10272 Oljad ek med elförzinkat stativ ca  3 950 kr  
Nr. 10222-1 Vitlackad ek med elförzinkat stativ ca   4 750 kr 
Nr. 10282-1 Obehandlad teak med elförzinkat stativ ca   5 100 kr 

110x70 cm  |  H 72 cm  |  ca 15 kg  |  Fällbart

BRYGGERIBORD 110

Ø 60 cm  |  H 72 cm  | ca 8 kg  |  Levereras omonterat

Nr. 10274 Oljad ek med elförzinkat stativ ca 2 720 kr 
Nr. 10224 Vitlackad ek med elförzinkat stativ ca  3 590 kr  
Nr. 10284 Obehandlad teak med elförzinkat stativ ca  3 620 kr 

BRYGGERI TREFOTSBORD

Nr. 10271 Oljad ek med elförzinkat stativ ca  2 350 kr  
Nr. 10221 Vitlackad ek med elförzinkat stativ ca  2 550 kr  
Nr. 10281 Obehandlad teak med elförzinkat stativ ca  2 900 kr 

B 48 cm  |  Dj 52 cm  |  H 86 cm  |  Sh 45 cm  |  ca 8 kg  |  Fällbar

BRYGGERISTOL

B 120 cm  |  Dj 50 cm  |  H 88 cm  |  Sh 45 cm  |  ca 15 kg  |  Fällbar

Nr. 10273 Oljad ek med elförzinkat stativ ca  4 480 kr  
Nr. 10223 Vitlackad ek med elförzinkat stativ ca   4 680 kr  
Nr. 10283 Obehandlad teak med elförzinkat stativ ca   5 850 kr  

BRYGGERISOFFA

Bilden visar oljad ek med elförzinkat stativ och
vitlackad ek med elförzinkat stativ

Bilden visar oljad ek med elförzinkat stativ och
vitlackad ek med elförzinkat stativ

Bilden visar vitlackad ek med elförzinkat stativ

Bilden visar obehandlad teak med elförzinkat stativ

HIGH-TECHSERIEN BRYGGERISERIEN

Möblerna i Bryggeriserien bjuder in till stora som små kalas. Trädelarna finns i oljad ek, vitlackad ek eller 
obehandlad teak och stativen är elförzinkade. Soffan, stolen och Bryggeribord 110 är fällbara. Smidigt  
när du behöver plocka fram fler för festen. 

Industriell form när den är som bäst. High-Tech bjuder på strikt komfort i varmförzinkat eller svart stativ. 
Bordsskivorna är i vit kompaktlaminat och tål att stå ute året om. Stativet på borden går att ta av för 
smidig förvaring. Stolen är stapelbar och har det karakteristiska gunget.



Nr. 10560 Grön sittdyna ca  690 kr  
Nr. 10561 Blå sittdyna ca  690 kr 
Nr. 10562 Svart sittdyna ca  690 kr 
Nr. 10563 Beige sittdyna ca  690 kr

B 39 cm  |  Dj 36 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNA TILL Stol1/
Bryggeristol/High-Tech

B 45 cm  |  Dj 42 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNA TILL A2
Nr. 10550 Grön sittdyna  ca  690 kr  
Nr. 10551 Blå sittdyna  ca  690 kr  
Nr. 10552 Svart sittdyna  ca  690 kr  
Nr. 10553 Beige sittdyna  ca  690 kr  

B 50 cm  |  Dj 47 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

Kudde B 30 cm  |  Dj 21 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNSATS TILL A3
Nr. 10571 Blå dynsats ca  1 200 kr
Nr. 10572 Svart dynsats ca  1 200 kr 
Nr. 10573 Grön dynsats ca  1 200 kr 
Nr. 10574 Beige dynsats ca  1 200 kr

Våra dynor är i samma goda kvalitet som våra möbler. De är slitstarka, färgbeständiga och tål 
vatten och smuts bra. Avtagbar klädsel som underlättar rengöring. Dynorna finns i svart, beige, 
blått och grönt. 

Nr. 11015 Teak/Trä Tvätt 0,5 lit. ca 220 kr
Nr. 11011 Träolja ca 220 kr

Till Klassikerserien och High-Tech 
Nr. 10540 Svart nylon ca 95 kr
Nr. 10542 Grå nylon ca 95 kr

Till Bryggeriserien 
Nr. 10546  Transparent  ca 40 kr

GOLVSKYDD
Pris gäller förpackning om fyra, räcker till en stol

TVÄTT OCH OLJA

FÄRG

AFFISCH

BOKEN OM GRYTHYTTAN 
STÅLMÖBLER

Nr. 11023 Stativfärg Grön 0,75 lit. ca 325 kr
Nr. 11024 Klarlack för trä utomhus 0,75 lit. ca 325 kr
Nr. 11025 Vitlack för trä utomhus 0,75 lit. ca 325 kr

Nr. 7799300 Vår snygga affisch med möbler ur 80 års 
produktion. Beställ genom att sätta in 95 kronor på 
Bankgiro 603-4037 och meddela namn och adress på 
inbetalningen. Priset inkluderar moms och frakt. 

Nr. 7101480 Obehandlad furu ca  850 kr
Nr. 7101604 Obehandlad ek ca 1 210 kr
Nr. 7101680 Obehandlad teak ca 1 810 kr

TRÄSATSER
A2 fåtölj inkl. rostfri skruvsats

Modell efter 1963 | Sittbrädans längd 45 cm

Nr. 7101485 Obehandlad furu ca  850 kr
Nr. 7101617  Obehandlad ek ca  1 210 kr
Nr. 7101681 Obehandlad teak ca  1 810 kr 

Modell före 1963 | Sittbrädans längd 50 cm
Nr. 7101470 Obehandlad furu ca  850 kr
Nr. 7101580 Obehandlad ek ca 1 210 kr

Stol 1 inkl. rostfri skruvsats

Nr. 7101490 Obehandlad furu ca  2 100 kr
Nr. 7101645 Obehandlad ek ca  2 600 kr
Nr. 7101682 Obehandlad teak ca  5 600 kr

9A/B Bordsskiva | Ø 100 cm  |  Levereras monterad

Nr. 7101491 Obehandlad furu ca  3 250 kr 
Nr. 7101655 Obehandlad ek ca  4 150 kr 
Nr. 7101684 Obehandlad teak ca  7 720 kr

9A/B Bordsskiva | Ø 120 cm  |  Levereras monterad

Nr. 7101492 Obehandlad furu ca  2 050 kr 
Nr. 7101665 Obehandlad ek ca  2 595 kr 
Nr. 7101683 Obehandlad teak ca  5 585 kr

B25 Bordsskiva | 120x70 cm  |  Levereras monterad

Nr. 7102900  Obehandlad ek ca  1 210 kr
Nr. 7102670  Obehandlad teak ca  1 810 kr 

Bryggeristol inkl. rostfri skruvsats

Nr. 10595 Grön sittdyna ca  2 190 kr  
Nr. 10596 Blå sittdyna ca  2 190 kr  
Nr. 10597 Svart sittdyna ca  2 190 kr  
Nr. 10598 Beige sittdyna ca  2 190 kr  

Nr. 10575 Grön sittdyna ca 2 740 kr 
Nr. 10576 Blå sittdyna ca 2 740 kr 
Nr. 10577 Svart sittdyna ca 2 740 kr 
Nr. 10578 Beige sittdyna ca 2 740 kr 

Nr. 10554 Grön sittdyna ca  795 kr  
Nr. 10555 Blå sittdyna ca  795 kr  
Nr. 10556 Svart sittdyna ca  795 kr  
Nr. 10557 Beige sittdyna ca  795 kr  

Nr. 10589 Grön sittdyna ca  2 490 kr 
Nr. 10590 Blå sittdyna ca  2 490 kr  
Nr. 10591 Svart sittdyna ca  2 490 kr  
Nr. 10592 Beige sittdyna ca  2 490 kr  
 

Nr. 10584 Grön sittdyna ca  2 190 kr 
Nr. 10585 Blå sittdyna ca  2 190 kr  
Nr. 10586 Svart sittdyna ca  2 190 kr  
Nr. 10587 Beige sittdyna ca  2 190 kr  
 

B 130 cm  |  Dj 38 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 113 cm  |  Dj 47 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

Kudde B 30 cm  |  Dj 21 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 190 cm  |  Dj 38 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 120 cm  |  Dj 35 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

DYNA TILL SOFFA 6

DYNSATS TILL SOFFA A3

DYNA TILL ÄLDRE A2 (1936-1963)

DYNA TILL SOFFA 5

DYNA TILL BRYGGERISOFFA

Nr. 10571-1  Blå   ca  455 kr 
Nr. 10572-1  Svart   ca  455 kr
Nr. 10573-1  Grön  ca  455 kr 
Nr. 10574-1  Beige  ca  455 kr

DYNA TILL PALL A3

B 45 cm  |  Dj 33 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

B 50 cm  |  Dj 45 cm  |  H 4 cm  |  Sunbrella

A2 fåtölj inkl. rostfri skruvsats

DYNOR ÖVRIGT
Tillbehör som gör att dina möbler håller sig snygga längre. Skydda golvet med praktiska golvskydd som passar 
till Klassikerserien och High-Tech. Ska du renovera gamla möbler så har vi både stativfärg samt nya brädsatser i 
olika träslag. Vill du veta mer om vår historia finns boken och affischen.

Den vackra boken Grythyttan Stålmöbler – Historien om en 
svensk möbelklassiker är en exklusiv presentbok på 252 
sidor och vänder sig till dig som är intresserad av möbler, 
design, hantverkstradition, form och historia. Boken bjuder 
både på nostalgiska tillbakablickar och nyfikna framåtblickar. 
Beställ genom att sätta in 440 kronor på Bankgiro 603-4037 
och meddela namn och adress på inbetalningen. Priset inklu-
derar moms och frakt. Många sköna lässtunder utlovas.



Historien om Grythyttan Stålmöbler sträcker sig över fyra 
generationer och vår strävan efter långsiktighet och kvalitet 
har fått prägla varje beslut vi tagit. Passion för hantverket, en 
aldrig sinande nyfikenhet och ständigt nytänkande har varit 
ledstjärnor genom alla år. Åtskilliga timmar vid ritbordet, 
nätter i verkstan och diskussioner med ledande arkitekter 
och designers har genom åren resulterat i ett digert produkt-
utbud. Några av Sveriges mest framstående designers, 
däribland Carl Hörvik, Rune Monö och Nisse Strinning har 
varit med och satt sin prägel på Grythyttan Stålmöbler. 

Trä – ett levande material
Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller ek och är alltid 
av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan möblerna åldras 
på bästa sätt och till och med bli vackrare av flitig använd-
ning. Precis som andra levande material så påverkas träet 
av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. Sköter du om 
dina möbler kommer du att kunna njuta av lystern i träet i 
många år, trots att möblerna står utomhus. 

Teak är ett lättskött och hårt träslag som kräver relativt lite 
underhåll. När du köper möbeln är den obehandlad och blir 
med tiden vackert silvergrå. Det enda som behövs är rengöring. 
Skura med såpa eller diskmedel. Du kan även slipa ytan med ett 
finkornigt sandpapper. Vill du behålla den bruna tonen kan du 
olja in med lämplig teakolja. 

Vitlackad ek. Våra vita möbler är gjorda av ek som är lackad 
med en lack som har en bra beständighet mot väder och vind 
och möblerna kommer hålla sig fina länge om du bara håller 
dem rena. Småskador ska lackas över så att fukt inte tränger in. 
Ju bättre du tar hand om en ny möbel, desto längre håller den. 

Oljad ek. Möblerna i ek är oljade i två steg för bästa hållbarhet. 
Bor du vid havet eller i skogen? Behovet av underhåll varierar 
beroende på hur utsatt möbeln är för sol, vatten och annan typ 

av slitage. När du oljar in dina möbler på nytt är det viktigt 
att du tvättar dem rena först. Använd såpa eller diskmedel. 
Om möblerna blivit angripna av alger eller svartmögel kan 
de behöva behandlas med mögeltvätt eller liknande för att 
få bort missfärgningar. 

Oljad furu. Endast de bästa timmerstockarna av furu går vidare 
till förädling och blir ett förstklassigt snickerivirke. Sedan special-
sågas virket så vi får stående årsringar, allt för att furun ska bli 
mer formstabil och få en hårdare yta. Alltså perfekt att bygga 
möbler av. Vår furu har samma oljebehandling som vår ek och 
underhållet är detsamma. 

Underhåll av trädetaljer är väldigt viktigt med tanke på vårt kli-
mat och att trä är ett levande material. Tänk också på att ek och 
furu mörknar med tiden. Läs om underhåll på: grythyttan.net

Det är skillnad på furu och furu. För att våra möbler ska 
få högsta kvalitet använder vi endast virke med stående års-
ringar i våra furumöbler. Då har årsringarna samma riktning 
som kortsidan vilket innebär en obefintlig risk för kupning av 
brädan. Man får också en hårdare yta på produkten som ger 
mer formstabila och mindre sprickbenägna trädelar – detta är 
furu på en helt ny nivå.

VÅRA TRÄDETALJER

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1939–1945

Tillverkad: 1950-tal

Tillverkad: 1950-tal

Tillverkad: från 1961 och några år 
framåt

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1995 och framåt

Tillverkad: 1970-tal

STOL NR 2

SKRIVMASKINSTOL

FÅTÖLJ A2

FÅTÖLJ B2

FÅTÖLJ B-21

B-20

SOLROSBORDET P-52

KÖKSSTOL K-83

SKIFFERBORD

VIP-FÅTÖLJEN

Tillverkad: 1930–1934

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1963–1979

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 2001-2006

Tillverkad: 1970-tal

TRÄDGÅRDSFÅTÖLJ MODELL A

FÅTÖLJ MODELL BK

GRYTHYTTANS RACER

FÅTÖLJ A2 M

COPENHAGEN P-35

P36

R-70

STOL P-40

MARK LOUNGESTOL OCH PALL

LIMBO

Ett axplock ur vår historia

Tillverkad: 1935

Tillverkad: Från 1930-talet till  slutet 
av 1950-talet

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 2008 och framåt

Tillverkad: 1987–1992

Tillverkad: 1930-talet till 1961, 
2001 och framåt

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1959 och några år framåt

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: Från 2000 och framåt

Tillverkad: Från 1983 och framåt

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1959 och några år framåt

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: Från 1940-talet och framåt

Tillverkad: 1985, 2006 och framåt

Tillverkad: 1930 till 1981

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1954–1963

Tillverkad: 1960-tal

Tillverkad: 1954–1968, 2003 och framåt

Tillverkad: Från 1993 och framåt

Tillverkad: 1930-tal

Tillverkad: 1940-tal

Tillverkad: 1950- och 1960-talet

Tillverkad: 1970-tal

Tillverkad: 2010 och framåt

Tillverkad: 1998 och framåt

FÅTÖLJ A2

SOFFA NR. 3A OCH 3B

SKOL STANDARD

VILSTOL SIESTA

SOLSTOL A3 OCH PALL

A2 BIANCA

STOL NR. 1

ÖRONLAPPSFÅTÖLJ 
MODELL Ö

FJÄRILSFÅTÖLJEN F45

BORD P-50

FÅTÖLJ A2

BRYGGERISTOL

STOL NR. 3

STÅLSPARKEN

BORD F53

CAMPINGSET

SOFFA 5

HIGH-TECH

BORD 9A

FÄLLSTOL NR 5

FÅTÖLJ A2

DISCO

SOFFA 6

FÅTÖLJ A2

SKIFFERBORD NR.7 
OCH SKIFFERSTOL

SOFFA 4

PALL V-1

VIP-STOLEN

BORD HIGH-TECH

BORD 9B



Lokstallsgatan 1, 712 60 Grythyttan | Telefon 0591-143 50, info@grythyttan.net
www.grythyttan.net
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Limgruvan är ett gammalt kalkbrott bestående av fyra olika orter 
med spännande namn som Hajen, Valen, Delfinen och Gyltan. 
Idag är gruvan ett populärt mål för sportdykare. 

N 59° 63.41, E 14° 51.82


