
För en bättre konferens



Några av våra referenser 
i Sverige
Avalon Hotel, Göteborg

Clarion Hotel Grand, Helsingborg

China Teatern, Stockholm

Grand Hotel, Saltsjöbaden

Grand Hotel, Stockholm

Grand Hotel, Lund

Green Hotel, Tällberg

Göteborgsoperan, Göteborg

Hilton Stockholm Slussen, Stockholm

Hilton Malmö City, Malmö

Holiday Club Åre, Åre

Huddinge Arrangörsservice, Stockholm

Hällsnäs Herrgård, Mölnlycke

Isbrytaren Frej, Luleå

Johannesbergs Slott, Rimbo

Mälarsalen, Stockholm

Operakällaren, Stockholm,

Quality Hotel 11, Göteborg

Radisson SAS Arlandia, Stockholm

Radisson SAS Royal Hotel, Malmö

Radisson SAS Strand Hotel, Stockholm

Restaurang Rondo – Liseberg, Göteborg

Rånäs Slott, Rånäs

Scandic Anglais, Stockholm

Scandic Billingen, Skövde

Sheraton Hotel, Stockholm

Smådalarö Gård, Dalarö

Svenska Mässan, Göteborg

Södertuna Slott, Gnesta

Torekällberget, Södertälje

Van der Nootska Palatset, Stockholm

Västerviks Stadshotell, Västervik

 

Konferens
Vi vill vara samarbetspartner till operatören som dagligen möts  

av frågor från gästen om sittkomfort och ergonomi och från   

personalen som skall möblera om tunga möbler. Hos oss kan ni 

fi nna lösningar som ger gästerna tillfredställelse och som minskar 

belastningsskador på personalen. 

I diskussion med kunden tar vi kostnadsfritt fram ritningsförslag  

på möbelplanering för konferens- och bankettlokaler samt gör  

kapacitetsberäkningar.

I vår broschyr visar vi ett axplock av vårt produktsortiment. 

Önskar ni specifi k information på en modell, så skickar vi gärna en 

broschyr på just den. Vi har även ett stort antal tygprover som vi 

gärna presenterar.

Välkommen med Er förfrågan!

Per Thorwaldson

VD

Thorwaldsons® har sedan vår första större leverans av Burgess möbler 

till Sergel Plaza Hotel 1983, lagt fokus på att leverera de bästa konfe-

rens-, bankett- och restaurangmöblerna. Under åren har vår huvud-

produkt Burgess stolar och bord kompletterats med bla konferens-

bord, podier, Room-Service vagnar samt skärmväggar. I sortimentet 

fi nns även skirtings (bordskjolar) och bords-clips samt konferensfl eece.
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”Att vara lätt väger ofta tungt”

Mindre belastningsskador 
Tack vare Burgess strategi att tillverka 

stolar i aluminium och arbeta för lägsta 

möjliga vikt med elegant design och 

komfort, minskar belastningsskadorna 

på personalen som jobbar med Burgess 

möbler jämfört med personal som arbe-

tar med trä- eller stålstolar. Våra stolar är 

anpassade för stapling och är därför lätta 

att stapla och lyfta ner från stapeln. Dess-

utom fi nns praktiska stolsvagnar där hela 

staplar enkelt och praktiskt kan fl yttas. 

Att sitta bekvämt
Sitter era konferensgäster bekvämt? 

Självfallet räcker det inte med att sto-

larna är lätta och praktiska att möblera 

med. Minst lika viktigt är sittkomforten. 

Kraven på konferens- och bankettstolar 

är höga då man ofta sitter hela dagen. 

Stolar som efter ett par, tre timmar 

börjar kännas obekväma, distraherar 

och skapar dåligt humör hos gästerna. 

Detta problem undviks med stolar från 

Burgess där alla stolar omsorgsfullt 

designats med dessa krav från början. 

Bland annat har Burgess utvecklat Siena 

Allday™, en stolserie som belönats med 

FIRA Ergonomics Exellence Award.

Burgess 
Vi är mycket glada att representera Bur-

gess, ett samarbete som pågått i över 

25 år. Burgess är ett av världens ledande 

företag när det gäller tillverkning av kon-

ferens-, bankett- och restaurangmöbler. 

Merparten stolar tillverkas i aluminium 

och är stapelbara. 

Burgess har exklusiva importörer i fl era 

länder och exporterar årligen till över 

50 länder. Ett stort antal av världens 

ledande hotell tillhör Burgess nöjda kun-

der. Önskar ni en komplett referenslista 

skickar vi er gärna en.

  

Stolsvagn CTH/1 med Como 65/4.

De fl esta Burgess-stolarna staplar 

10 stycken.

Burgess har utvecklat 

Siena Allday™ 62/2E, 

som belönats med FIRA 

Ergonomics Exellence 

Award.
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Södertuna Slott, Sheraton Hotel, Stockholms Stadshus, Johannesbergs Slott.

möbler
skickar vi er gärna en
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Turini 18/9A & 18/9

Turini är vår smalaste, endast 42 cm bred, idealisk för plats-

besparing. Fyrkantig ramprofi l.

Att sitta bekvämt i en stol under många timmar är ett 

krav som vi tycker att gästen har rätt att ställa och 

som vi anser att samtliga våra stolar uppfyller. Fokus 

skall vara på konferensen eller middagen och inte på 

en ömmande rygg eller bak. Likaså skall personalen 

kunna kräva lätthanterlig möblering och ommöblering. 

Detta uppfyller vi med lätta stolar och vagnar (se vår 

stolsvagn CTH/1 på sidan 3). Att vara lätt väger ofta 

tungt!

4

Stolar

Pio 01/1

Först ut av en ny generation stolar från Burgess. Elegant,  

smäcker och spännande med sin unika trekantiga profi l. Sitt-

komfort i topp, bredd 46 cm. Staplar 14 stolar på 2 meter.

Turini 18/9A & 18/9

mar är ett 
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möblering.
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Detta uppfyller vi med lätta stolar och vagnar 

stolsvagn CTH/1 på sidan 3). Att vara lätt väg

tungt!
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Fiora  60/6 

Stolen med den nya konvexa ramprofi len som ger stolen ett 

mjukare intryck. Fiora har Allday™ komfortsits och är 45 cm 

bred.

Cello 58/2

Cello har en kannelerad ramprofi l som ger stolen ett elegant 

utseende. Även Cello har Allday™ komfortsits och är 45 cm 

bred. Kan även fås med 42 cm bredd.

Varje Burgess stolserie har ett stort antal modeller, var och en med 
individuella ramprofi ler, som erbjuds i borstad aluminium, eloxerad 
i olika färger eller lackade enligt ert önskemål. Stolarna levereras 
med Burgess tyger, våra tyger eller ert eget tyg. Självfallet kan 
stolarna anpassas till kundspecifi ka krav. Till stolarna fi nns en 
mängd tillbehör såsom armstöd, skrivskiva, synliga och ”osynliga” 
kopplingsbeslag  m.m.

Siena 62/6E

Sienas nya nivå av sittkomfort har givit utmärkelsen Ergo-

nomics Excellence Award av FIRA. Siena har en Allday™ 

komfortsits som dessutom är uppbyggd med sadeljord samt 

välvt ryggstöd med inbyggt svankstöd. Stolen är försedd med 

en egen tvåskårig ramprofi l. 
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Como 65/1A & 65/1

En klassisk och elegant modell med räffl ad ramprofi l. Como 

har Allday™ komfortsits och högre sittkomfort än Cello tack 

vare sin ergonomiska välvda ryggdyna.

Como 65/1A & 65/1 na 62/6E

Fiora 60/6 o 58/2
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Duo  03/1

Med Burgess nya trekantsprofi len är en designstol skapad. En 

stol för kompletteringar, kanske i en offensiv tyg- och ramfärgs-

kombination.

Flair 17/2

Konferensstol för kongresshallen eller till det mindre styrelse-

rummet. Ram i kromade stålrör, formad stoppad komfortsits 

och ergonomiskt ryggstöd med fl exfunktion. Ryggstödet kan 

även erhållas i formpressat trä. Bredd 47,5 cm.

Vario  21/7A & 21/7T

Modellen som snabbt blivit en succé. En ny design med alla 

detaljer för bästa sittkomfort såsom Allday™ komfortsits, välvt 

ryggstöd med svankstöd och fl ex. Vario kan förses med armstöd 

liksom alla övriga modeller. Denna serie kan med fördel förses 

med ”osynliga” kopplingsbeslag (se föregående sida).

Allday™ komfortsits är form-
gjuten konkav för att ge hög 
komfort även vid heldagskonfer-
enser (notera att Turini även kan 
beställas med Allday™ komfort-
sits). För högsta komfort kan All-
day™ komfortsits beställas med 
sadeljord (standard till Siena).

Vio 04/1A

Nya generationen Burgess. En kombination av nya design-

element som trekantig ramprofi l, ryggstöd i nät eller stoppad,  

fl ex-back och topphandtag för att nämna några. Kan fås med 

eller utan armstöd. Bredd 46 cm. 
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Salon  95/10A & 95/10

Vår mest eleganta serie. Salon har vidareutvecklats med ny 

design av rygg- och armstöd. Kan fås i Comos eller Sienas 

ramprofi l. Utmärkt sittkomfort genom den breda sitsen som 

är uppbyggd med sadeljord. Bredd 46,5 cm

Tiani 02/1

Designstol av Simon Pengelly. För det mindre konferensrummet 

eller styrelserummet. Ram i kromade stålrör och bredd 58 cm. 

Finns även i bredd 73 cm för foajéer eller som solitär.

Från vårt sortiment erbjuder vi stolpar i olika kvalitéer. Från 

stolpar i borstat rostfritt stål och i polerad mässing (fi nns i 

lager) till våra exklusiva stolpar i äkta mässing och rostfritt stål. 

Rep i hampa, sammet eller nylonband i ett stort antal färger. 

Som tillbehör fi nns skylthållare, väggfäste samt väggkassett 

med utdragsband.

Barriärsystem

Barriärsystem
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ani 02/1Salon 9 /10A & 9 /10

Från vårt sortiment erbjuder vi stolpar i olika kvalitéer. Från 

stolpar i borstat rostfritt stål och i polerad mässing (fi nns i 

lager) till våra exklusiva stolpar i äkta mässing och rostfritt stål. 

Rep i hampa, sammet eller nylonband i ett stort antal färger. 

Som tillbehör fi nns skylthållare, väggfäste samt väggkassett 

med utdragsband.

Barriärsystem



Bord

Stabila och hållbara, detta är honörsord för oss när 

det gäller bord. Bord som fl yttas ofta från lager till 

gästmiljöer utsätts för stor belastning. Vår målsättning 

är att ni som kund skall vara nöjd med våra bord år 

efter år utan några som helst problem. Om ni för-

ser oss med en ritning över de ytor ni disponerar så 

hjälper vi er gärna med CAD-ritade lösningar för bästa 

planering. På dessa sidor visar vi endast ett urval av 

våra bord. Önskar ni kompletterande information så 

skickar vi gärna vår bordsbroschyr. 

Alla  Slimfoldborden baseras på den fällbara 

benkonstruktionen i stål som nitas i bords-

skivan och ger ett mycket stabilt bord.
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Bilden visar det nya 
uppfällningsröret och 

låsbeslaget designade 
för ökad styrka och 

bättre ergonomi.

Slimfold™  STB

Borden kan levereras med T-forms 

under rede, perfekt om man placerar bor-

den i rad med kortsidorna mot varandra. 

Endast tillgängligt för rektangulära bord. 

Slimfold™  SX

Serveringsbord med X-forms under-

rede. Dimensioner: Ø = 61 cm och  

Ø = 76 cm.

S1–S4 S5 S6 S8–S9 S7 & S20 S10–S11 S12 S13–S100 S17



Slimfold™  S13–S100

Kvadratiska och rektangulära bord i olika dimensioner från   

76 x 76 cm till 244 x 76 cm.

Slimfold™

Hopfällbara bankett-, konferens- och restaurangbord. Ett fl exibelt system av  
rejäla bord. Borden levereras med en bordsyta av tvättbar nylonfl ock som  
dämpar slammer och håller bordsduken på plats, alternativt med bordsskivor i 
slimfoam, laminat eller transparent skyddslack. Borden kan utan större extra-   
kostnad anpassas i mått efter ert önskemål, detta gäller även underredena i slag-
fast, svart hammarlackat stål. Underredena kan även fås i egen färg. Standard-
höjder är 72, 74 och 76 cm. Borden levereras med metallfötter eller plastfötter.
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Slimfold™  S5

Segmentbord 72°. Ytterdiameter 274 cm, innerdiameter 122 cm. 

5 bord ger en hel cirkel. Två bord eller fl er för vågbuffédukning.

Slimfold™  S1–S4

Runda bord från Ø 92 cm till Ø 183 cm. Bord med Ø 183 cm 

rymmer tolv personer.

Slimfold™ 

Halvrunda och kvartsrunda bord fi nns som standard. Special-

mått kan fås på begäran.



Hjultillsats och Bentillsats
Finns till de fl esta Slimfoldborden. Samma 

ytbehandling som övriga bordsunderreden 

dvs tålig, svart hammarlack. Hjultillsatsen 

har vartannat hjul försett med broms.

Cocktaibord
Det perfekta bordet för cocktailpartyn, som 

kaffebord eller diskussionsbord i anslutning 

till konferenslokaler m.m. Bordets ben viks 

enkelt ihop och skivan likaså enkelt ner, 

vilket gör att bordet i hopfällt läge endast 

bygger 65 mm för minimal plats vid lag-

ring. Bordsskivan kan fås i valfritt laminat 

med PVC kant. Finns i olika storlekar.

Buffébord   
Mobilt eller permanent. Med Slimfoldbor-

den kan man bygga ett buffébord med 

ett påhakningsbord. Komplettera med 

hjultillsats och bufféen blir mobil.  

Vi har också skirtings, se sidorna 14–15.

Vagnar
Till våra bord erbjuder vi bordsvagnar anpassade till bordsform och storlek. Vagnar-

na har fi nish i tålig,  svart hammarlack och gummering för bästa skydd av borden.

Bordsvagnar för rektangulära bord, TTF, kapacitet 12–15 bord. Bordsvagnar för 

runda bord, TTE, kapacitet 10 bord. 

Restaurangbord
Vi har ett stort urval av bord för restau-

ranger och caféer. Här visar vi ett square 

to round bord med stor fl exibilitet som 

ökar möbleringsmöjligheterna.

Från vänster: Bordsskiva 
i  laminat med en rundad 
bords kant i massivt trä, rund 
bordsskiva med nylonfl ock och 
en aluminiumkant samt fyrkantig 
bordsskiva med nylonfl ock och 
aluminiumkant.Bo

rd
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Roo
Från vänster:

RST.3001, Ø 100 cm

RST.3002, 91,5 x 91,5 cm

RST.3003, 94 x 107 cm

Värmebox
Modell S.0300 helt i aluminium, fullisolerad med dubbelvägg, 

tre hyllor, silverfärgad hammarlack. Två termostatkontrollerade 

värmeelement för varmhållning (min 70 °C, max 85 °C). 

Våra Room-Service vagnar uppfyller kraven på stabilitet och 

hållbarhet samtidigt som bordsskivan enkelt kan fällas ner 

vid transport och fällas ihop för lagring. Bordskivan kan fås i 

laminat eller i nylonfl ock med svart PVC kant. Underredet i stål 

är skyddat med silverfärgad hammarlack. Samtliga vagnar   

har två nedfällbara galler för värmeboxar. Hjulen har diameter 

125 mm varav två stycken är försedda med broms.

Room-Service Vagnar
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Room-Service

gg,
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Room-Service vagn med en värmebox
Ett perfekt matbord för två när man tar bort värmeboxen och 

fäller upp de två hyllplanen. 



HS Serien
Konferensborden i HS Serien är något mindre exklusiva (fi nns exempelvis ej med  

underrede i polerat rostfritt stål) men har i gengäld en större variation av möjligheter.

HS Serien, välj mellan;
• 6 olika modeller av underrede i   
 krom eller egen färg i epoxylack.

• 5 olika bordskanter.

• 150 olika färg- och trälaminat på   
 bordsskivor.

• HS Serien Konferens eller

• HS Serien Ultra, som är 30% 
 lättare än Konferens.  

Här visar vi ett smakprov på våra konferensbord. 

Från våra enklare i HS Serien till de exklusiva i 

System C. Samtliga bord fi nns i ett stort urval av 

bordsskivor, underreden, storlekar och former. 

Konferensbord
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HS Serien kan anpassas och tillverkas helt 

efter ert önskemål. Vi tar exempelvis gärna 

fram förslag på andra bordsformer och 

bords kantsprofi ler.

Frontpanel 

med tillbehör.

Låsbeslag vid 

uppfällning.

Lagringsskydd och 

kvalitetsförstärkning.

Trapets Rak kant, 70 mmHalvcirkel ABS-list alt. trälist,

rundat eller 90°-hörn
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System C har passbitar i ett 
fl ertal olika former för större 
fl exibilitet. Lätthanterliga ben 
fälls enkelt in i låsbeslag. 
Samtliga bord är utrustade 
med lagringsskydd och 
låsbeslag.

Konferenscheferna väljer System C som de bästa konferens-

borden. Borden passar även i styrelserummet. System C 

levereras som standard med underrede i kraftigt, rostfritt, 

polerat stål men kan även fås i önskad epoxylack. Bordsskivor 

fi nns i ett stort antal laminat och äkta trä. Till samtliga bord fi nns 

vagnar anpassade till respektive modell. Begär vår System C 

broschyr för komplett information.

System C

Bordsuppställning med lättmonterad 

panel som tillbehör.

Bentillsats till 45 cm bord Bentillsats till 60 cm bord Bentillsats till 75 cm bord

System C
Bilden visar System C i styrelserumsuppställning. 4 stycken FLT 12 (360 x 150 cm) och  

2 stycken FLT 13 (halvovalt bord 60 x 120 cm) samt 12 stycken stolar typ Forum 37/8.



Veckat utförande

Skirtings

Kundanpassade skirtings (bordskjolar) för bufféer, 

scener och konferensbord. Tillverkas på beställning 

i mått och utförande enligt ert önskemål. Finns i tre 

olika utföranden och i två tygkvalitéer, Trevira standard 

och Trevira satin, samt i en mängd olika färger. Båda 

tygkvalitéerna är fl amsäkra, strykfria och tvättbara i 

maskin 40°C (kan även kemtvättas). 

 Clips fi nns i olika modeller för att passa olika typer av 

bordsskivor. Clipsen är försedda med kardborreband 

för enkel och snabb uppsättning av skirtings.
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Skirtings och bordsdukar
Slimfoldbord med påhakningsbord som försetts med skirtings 

och bordsduk. 

Konferensfl eece
Slimfoldbord (modell STB med T-formsunderrede) som för-

setts med konferensfl eece. 

Konferensfl eece
Bordsdukar i fl era färger för konferen-

sen. Tvättbar i 40°C. Levereras i rullar om 

50 meter, bredd 160 cm, eller i önskade 

längder.

20

24

372

143

31

15

5

9

1

18

16

7

101

103

104

201

202

302

303

401

402

Svart



15

A B C

För fastsättning av skirtings/bordskjolar används speciella clips som trycks fast på 

bordskanten. Clipsen och bordskjolen är försedda med kardborreband, vilket gör det 

lätthanterligt att sätta upp och ta bort, men framförallt håller bordskjolen på plats. 

Lagringsutrustning
Hängare/galge för 7–10 meter skirtings.

Transport- och lagringsvagn för ca 20 

hängare.

Övrigt
Kardborreband i metervara – självhäftande. 

Clips A    
För bordsskivor 15–21 mm

Clips B    
För bordsskivor 30–42 mm

Clips C    
För bordsskivor 40–90 mm

Clips E    
För bordsskivor 18–25 mm

Clips L    
För bordsskivor 15–28 mm

Clips S    
För bordsskivor 28–45 mm

Clips Special    
Fråga efter våra övriga clips

E

Rynkat utförande

Motveckat utförande

Kardborreband och clips är optimalt 
för enkel och snabb montering. 
Lagringsutrustning som hängare/
galge för 7–10 meter skirtings är 
både platsbesparande och håller 
textilierna raka, rena och fräscha. 
Transport- och lagringsvagn för  ca 
20 hängare underlättar förvaring.

L S

Iron Maid

Iron Maid – det kompletta strykcentret. Ett kabinett 

med strykbräda. Färdigkopplat eluttag med on-off 

funktion och med plats för tillbehör. Enkel att använda, 

snygg att se på. Ersätter herrbetjänt, byxpress och 

strykbrädan i garderoben. Levereras med dörr i spårad 

aluminium som standard. Designade utbytbara fronter 

i ek, grönt glas eller svart glas kan beställas. Iron Maid 

kan levereras med fl at screen! Kontakta oss för ytter-

ligare specifi kation. 

Spårad 

aluminium

Ek Grönt glas Svart glas Strykbrädan kan vridas för att passa 

både höger- och vänsterhänta.



AB Nils Thorwaldson

Nybrogatan 34 • 114 39 Stockholm

Tel 08-744 40 00 • Fax 08-744 44 40

info@thorwaldsons.se

www.thorwaldsons.se

Återförsäljare

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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