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Xirbi 20232

Xirbi är ett brett sortiment av möbler 
framtagna för att möta de tuffa krav 

som ställs i offentlig utemiljö.

Våra produkter är tillverkade med 
fokus på lång hållbarhet och enkel 

hantering.

Hög kvalitet och trendkänslighet 
är ledord för oss i produktionen 

av våra möbler.
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1. Kryssförstärkning
En kryssförstärkt sits innebär att sitsen är förstärkt med ett korsformat trästycke 
som ger extra stöd och stabilitet. Dessutom skyddar det mot slitage, vilket ger 
en längre livslängd för stolarna.

2. Flätförstärkt sits
En flätförstärkt sits innebär att sitsen är förstärkt med en flätad tråd. Tråden ger 
stolens sits en större styrka och hållbarhet. Flätförstärkningen hjälper även till 
att säkerställa en komfortabel sittupplevelse eftersom trådarna ger stolens sits 
lyft och stöd.

En av de mest ikoniska stolarna på marknaden.
Det är få personer som lyckats undgå att sitta i en stol ur serien Paris. Många caféer och restauranger har 
denna bästsäljare som sitt förstahandsval. Det är inte svårt att förstå varför. Ramen är uppbyggd av en 
aluminiumstomme på Ø 28 mm för att säkra en lägre vikt vilket gör den enkel att hantera och stapla, 
utan att ta upp för mycket utrymme. Sits och rygg är gjorda av texteline eller fiberrotting, som finns i olika 

färg-kombinationer. Paris-serien är ett bekvämt och hållbart val.

PARIS
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Mått: B47 x D56 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Natur | Grön/creme 
Art.nr: 78666

Mått: B47 x D56 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Svart | Svart
Art.nr: 78626

Mått: B47 x D56 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Natur | Vinröd/creme 
Art.nr: 78667

Mått: B48 x D58 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Svart | Svart 
Art.nr: 78578

Mått: B48 x D58 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Mörkgrå | Khaki melerat 
Art.nr: 78593

Mått: B48 x D58 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Brun | Svart/brun 
Art.nr: 78577
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FÖRTÄRKT SITS STAPELBAR
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Menton är inspirerad av vår 
mest uppskattade stol, Paris.
Med en något mindre detaljrikedom i designen 
är Menton ett prisvärt alternativ, utan att tumma 
på vare sig kvalitet eller hållbarhet. Stolen har en 
stomme av Ø 28 mm svart pulverlackerad 
aluminium. Sitsen är förstärkt och 
tillverkad i texteline och finns 

i två olika färgval.

Mått: B47,5 x D54,5 x H86,5 cm
Sitthöjd: 45 cm
Färg: Svart | Svarvit 
Art.nr: 78592

Färg: Svart | Svart 
Art.nr: 78659

Texteline - bekvämt material med lång hållbarhet. 
Texteline är ett slitstarkt, lätt och komfortabelt syntetiskt tyg, vilket gör det bekvämt att sitta på. Det är lätt 
att rengöra och oerhört motståndskraftigt mot påfrestningar såsom mögel, smuts och solens blekning.

MENTON

FÖRTÄRKT SITS

STAPELBAR
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En ljus bistrostol i fransk stil.
Stommen är tillverkad av Ø 28 mm aluminium 
i bambulook som bidrar till en naturlig känsla.  
Sits- och rygg består av ljus konstrotting som 

ger ett varmt intryck. Kryssförstärkning samt 
flätförstärkt sits.

Mått: B47 x D56 x H88 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Natur | Creme 
Art.nr: 78668

Konstrotting - kräver minimalt med underhåll. 
Konstrotting ser väldigt naturtroget ut och är ett självklart val framför naturrotting då det är överlägset 
mer hållbart mot yttre påfrestningar som väder, smuts samt solens blekning. 

CALAIS

FÖRTÄRKT SITS

STAPELBAR
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FÖRTÄRKT SITS STAPELBAR

NYHET!

Mått: B43 x D59 x H88 cm 
Sitthöjd: 45 cm
Färg: Natur | Grön/creme 
Art.nr: 78680  - NYHET!

Mått: B43 x D59 x H88 cm 
Sitthöjd: 45 cm
Färg: Brun | Svart/brun 
Art.nr: 78574

En stol som passar både för 
inomhus- och utomhusbruk.
Rennes är en tidlös stol med rena linjer och sparsmakad 
utsmyckning för att alltid vara aktuell, oavsett trender. 
Stolen är tillverkad av en aluminiumstomme som gör 
den lätt att flytta runt. Sitsen är både kryssförstärkt 
samt flätförstärkt och gjord i material som 
står emot miljöfaktorer som regn, 
sol, vind och fukt.

RENNES
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Mått: B55 x D59 x H76 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Färg: Aluminium | Svart 
Art.nr: 78153

Mått: B55 x D59 x H76 cm 
Sitthöjd: 45 cm 
Färg: Aluminium | Khaki 
Art.nr: 78637

En flätad karmstol i förstärkt fiberrotting.
Karmstolen är tillverkad av en rund, syntetisk 
fiberrotting med en 4 mm ståltråd i kärnan 
som ger ökad förstärkning samt längre 
hållbarhet. Aluminiumstomme i Ø 30 mm.

ALU-BISTRO
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FÖRTÄRKT SITS STAPELBAR
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Stolar 78657, bordsskiva 78429, bordsstativ 78239.

Mått: B57 x D58 x H82 cm
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Svart | Svart 
Art.nr: 78591

Mått: B57 x D58 x H82 cm
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Mörkgrå | Khaki melerat 
Art.nr: 78657

Mått: B57 x D58 x H82 cm
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Brun | Svart/brun 
Art.nr: 78576

En klassisk karmstol som ger stöd för rygg och armar.
Karmstolen är tillverkad av Ø 28 mm aluminiumstativ för en lägre vikt och en enklare 
hantering. Sits och rygg är gjord av slitstarkt texteline, som finns i tre färgkombinationer.

MONACO
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FÖRTÄRKT SITS STAPELBAR
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Mått: B46 x D53 x H85,5 cm 
Sitthöjd: 46 cm
Färg: Svart | Granit 
Art.nr: 78670 - UTGÅENDE

Ett miljövänligt och hållbart val med polywood. 
Sits och rygg är tillverkade av slittåligt polywood, ett träliknande 
material som tillverkas av återvunnen plast. Materialet är inte 
endast målat på ytan utan genomfärgat vilket minimerar 
synligt slitage. Stommen är helsvetsad av aluminium och 
har en svart pulverlackerad yta. Kryssförstärkt sits.

LAVAL

Ö
vr

ig
a

 s
to

la
r

FÖRTÄRKT SITS STAPELBAR
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Barpall 78594, bordsskiva 78650, bordsstativ 78590.

Mått: B47 x D47 x H75 cm 
Sitthöjd: 75 cm
Färg: Svart | Svart 
Art.nr: 78594

Maximera antalet sittplatser 
för dina restauranggäster. 
Barpallar är en enkel och prisvärd lösning för 
att skapa fler sittplatser. De kan placeras längs 
en vägg, i ett hörn eller framför baren, både 
inomhus och utomhus. Pallen är tillverkad 
med Ø 28 mm svartlackerad 
aluminiumstomme med ett 
bekvämt fotstöd. Sitsen är 
förstärkt och gjord av texteline.

BARPALL

1. Kryssförstärkning i aluminium för extra stabilitet.

2. Flätförstärkt sits i texteline för att säkerställa en 
komfortabel sittupplevelse.

Pa
lla

r

FÖRTÄRKT SITS STAPELBAR
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WHITE
Form Tjocklek Storlek Art.nr

12 mm
Ø 60 cm 78651

Ø 70 cm 78671

BLACK
Form Tjocklek Storlek Art.nr

12 mm
Ø 60 cm 78650

Ø 70 cm 78672

12 mm 60x70 cm
78652 

- UTGÅENDE

NYHET!NYHET!
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MARBLE
Form Tjocklek Storlek Art.nr

35 mm 70x70 cm 78046

35 mm 110x70 cm 78055

CITY
Form Tjocklek Storlek Art.nr

26 mm
Ø 60 cm 78828

Ø 70 cm 78826

35 mm
60x60 cm 78827

70x70 cm 78825

35 mm 110x70 cm 78100

Werzalit® Classic 
En formgjuten laminatskiva har en jämn yta som är lätt att rengöra och kräver minimalt med underhåll. 
Den är extremt hållbar och kommer inte att förlora sin glans eller färg över tid. Välj nedan mellan färger 
som efterliknar ljus marmor och sten. 

Sintrade stenskivor
Våra stenskivor är tillverkade av naturlig kaolinlera som sintras/sammanfogas på 1200°C. Genom 
den tuffa bearbetningen blir materialet hårdare än rostfritt stål. Sintrad sten är perfekt för utom-
husbruk. Egenskaperna gör den oerhört motståndskraftig för höga temperaturer, nötning och 
fläckar. Förborrade M6 gängor.



15Xirbi 2023

Topalit® Classicline 
Den porfria ytan underlättar rengöring och står emot tuff behandling. Det yttre 
skiktet har en hög UV-beständighet och tål temperaturer på upp till 180°C.

Observera att samtliga bordsskivor från Topalit® är utgående.

ALPINE MAPEL
Form Tjocklek Storlek Art.nr

34 mm
60x60 cm

70x70 cm

78673

78674

34 mm 110x70 cm 78675

ATACAMA CHERRY
Form Tjocklek Storlek Art.nr

26 mm Ø 60 cm 78584

TEAK
Form Tjocklek Storlek Art.nr

26 mm Ø 60 cm 78468

MESSINA OAK
Form Tjocklek Storlek Art.nr

26 mm Ø 60 cm 78638

WHITE WOOD
Form Tjocklek Storlek Art.nr

34 mm 70x70 cm 78676

CONCRETE
Form Tjocklek Storlek Art.nr

34 mm 60x60 cm 78428

B
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Werzalit 
material

Värme/ 
UV-beständig

Lätt att 
rengöra

Reptålig

Olika färger & 
storlekar

Väder- 
beständig

Miljövänlig & 
återvinningsbar

Livsmedels- 
säker
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Werzalit® bordsskivor 
Med passion och kreativitet har Werzalit® tillverkat bordsskivor i mer 
än 60 år. Grundligheten och kvaliteten i den franska produktions-
anläggning i Rochefort gör att de kan producera och leverera 
produkter när som helst under hela året. Tillverkningen av 
produkter samt valet av material sker alltid med största respekt
för naturen. Produktionen är gjord av 100 % återvunnet trä. 
Hållbarhet och återvinning är kärnan i Werzalit® resursanvändning. 
Alla produkter kan återvinnas.

Välj mellan ett brett utbud av färger, mönster och format 
för att skapa det perfekta bordet med en personlig stil.
Werzalit® erbjuder enastående valmöjligheter för att skapa unika bordsskivor och vi är stolta 
över att kunna erbjuda utvalda serier ur deras sortiment; Classic, Bistro samt Carino.

NYHET!

Ovan är exempel på hur bordsskivor från Werzalit kan se ut.
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150 Palissade White

001 White 029 City

209 Almeria Marble178 Ponderosa White

296 Findus Grey 214 Montpellier 179 Ponderosa Grey

033 Colorado 520 New Boston 122 Ex Works 261 Kbana Rouge

295 Findus

034 Travertin 057 Indiana 321 Pinie 103 Wenge 055 Black

233 Rustbrown 508 Kansas

096 Palissade Bois

121 Genes Marble

056 Alu 084 Anthracite

210 Marble Marquina 174 Sienna Marble

065 Palissade Grey

119 Arizona

316 Oak Antic 261 Kromy Rouge

Välj mellan 30 olika färger och mönster

B
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Upplev värmen och känslan av en riktig fransk bistro.
Komplettera bordsskivorna från serien Classic ytterligare med en ram för att skapa en varm och traditionell 
atmosfär. Utöver att ramen är dekorativ erbjuder den även ett extra skydd för bordskanterna. Ramarna finns 
som blanka eller borstade i materialen ljus krom, koppar och mässing. Färger och mönster på skivorna finns 
att se på sidan 17, medan storlekar och format finns att se i tabellen nedan.

Bistro bordsskivor kan inte beställas via vår hemsida. 
För att göra en beställning vänligen kontakta din 
säljare för mer information. Leveranstiden är ca 
5 veckor efter att beställningen har godkänts.

CLASSIC

BISTRO

En klassisk bordsskiva i stort utbud färger och mönster.
En serie med hållbara, hygieniska men samtidigt estetiskt tilltalande formgjutna bordsskivor i laminat. Välj 
mellan färger och mönster på sidan 17, som efterliknar sten, marmor samt träskivor såväl som subtila färger. 

Classic bordsskivor kan inte beställas via vår hemsida. 
För att göra en beställning vänligen kontakta din 
säljare för mer information. Leveranstiden är ca 
3 veckor efter att beställningen har godkänts.

Form Tjocklek Storlek

26 mm
Ø 60 cm

Ø 70 cm

35 mm

60x60 cm

70x70 cm

80x80 cm

Ovan är exempel på hur bordsskivor från serien Bistro kan se ut.

Ovan är exempel på hur bordsskivor från serien Classic kan se ut.
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Form Tjocklek Ytterkant Storlek

26 mm
Ø 60 cm

Ø 70 cm

35 mm

55x55 cm

60x60 cm

70x70 cm
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Skapa en exklusiv atmosfär 
med kompaktlaminat.
Carino erbjuder en elegant, tunn och stark skiva 
som är lämpad både för inomhus och utomhus-
bruk. Serien Carino har ett fantastiskt utbud av olika 
format som tillsammans med de olika färgerna och 
mönstren som finns att se på sidan 17 erbjuder en 
unik möjlighet att skapa en personlig atmosfär. 
Storlekar och format ses i tabellen nedan.

Carino bordsskivor kan inte beställas via vår hem-
sida. För att göra en beställning vänligen kontakta 
din säljare för mer information. Leveranstiden är ca 
5 veckor efter att beställningen har godkänts.

CARINO

Skötselråd & tips för samtliga Werzalits bordsskivor

• Vid rengöring används endast vatten med lite diskmedel. Alkoholbaserade rengöringsmedel fungerar också fint.
• Undvik slipmedel eller skurmedel. Detta gör att bordsskivorna tappar sin glans.
• För att förhindra att vatten samlas på insidan genom kanterna vid exempelvis regn förvara borden antingen 

stående eller upp och ner.
• Använd ljusa dekorer om dina bord är permanent utsatta för den gassande solen.

B
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Form Tjocklek Ytterkant Storlek

10-12 mm

Ø 60 cm

Ø 70 cm

Ø 80 cm

Ø 90 cm

10-12 mm

50x50 cm

60x60 cm

70x70 cm

80x80 cm

90x90 cm

10-12 mm

70x60 cm

100x60 cm

110x70 cm

120x80 cm

140x70 cm

160x80 cm

160x90 cm
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Svart pulverlackerad   
aluminium.
Maxvikt:  10 kg
Inkl: 3 kg extra tyngd
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78624

STAPELBAREXTRA TYNGD

Minimera förvaringsutrymmet. 
Våra fällbara stativ gör hantering och förvaring 
av bord avsevärt mycket enklare. Genom en 
snabb manöver fälls bordsskivan ned längs 
sidan av stativet och skapar helt nya 
förvaringsmöjligheter.

BARCELONA
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Aluminium.
Maxvikt:  10 kg
Inkl: 2 kg extra tyngd
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78660

Gjuten aluminium    
i svart.
Maxvikt:  10 kg
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78471

Gjuten aluminium    
i svart.
Maxvikt:  10 kg
Höjd: 110 cm ±
Art.nr: 78590

Gjuten aluminium    
i antik mässing.
Maxvikt:  10 kg
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78589

EXTRA TYNGD

Gjuten aluminium    
i svart.
Maxvikt:  10 kg
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78181

Gjuten aluminium    
i svart.
Maxvikt:  20 kg
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78182

Varaktig elegans för både 
inne- och utebruk.
En av våra favoriter är bordsstativet Sevilla. Det är 
ett slitstarkt och stilrent stativ tillverkat av hållbart 
aluminium. Basens slimmade form gör att Sevilla 
passar lika bra inne som ute. 

SEVILLA

PALMA

MADRID
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Svart pulverlackerad   
aluminium.
Maxvikt:  10 kg
Inkl: 3 kg extra tyngd
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78239

Grå pulverlackerad   
aluminium.
Maxvikt:  10 kg
Inkl: 3 kg extra tyngd
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78569 - UTGÅENDE

Svart pulverlackerad   
aluminium.
Maxvikt:  20 kg
Inkl: 4 kg extra tyngd
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78240

Grå pulverlackerad   
aluminium.
Maxvikt:  20 kg
Inkl: 4 kg extra tyngd
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78570 - UTGÅENDE

LÅSBAR

Aluminium.
Maxvikt:  10 kg
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78186

Aluminium.
Maxvikt:  20 kg
Höjd: 72 cm ±
Art.nr: 78187

EXTRA TYNGD LÅSBARMARBELLA

VALENCIA
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Set om 2 stolpar av rostfritt stål + 1 flätat svart rep.
Längd: 97 cm
Bredd: 32 cm
Art.nr:  78597

Flätat svart rep till köstolpe.
Längd: 150 cm
Bredd: 3,20 cm
Art.nr:  78598

Stabilisera bordet enkelt  
efter markytan.
Justerbara fötter som passar till alla bordsstativ  
från Xirbi. Med ett enkelt tryck ovanpå bordsskivan  
stabiliseras bordet efter markytan upp till 6 mm. 
Fötterna har M8 gängning och passar till alla  
stativ med samma gängning. 

Levereras i set om 4 st.
Art.nr: 78424

KÖSTOLPE FLÄTAT REP

FLAT® EQUALIZERS
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MerxTeam AB
Galvaniseringsgatan 5
41707 GÖTEBORG
Tel: +46 31 50 67 00
info@merxteam.com

merxteam.com

Xirbi är ett brett sortiment av 
möbler framtagna för att   
möta de tuffa krav som    
ställs i offentlig utemiljö.

Våra produkter är 
tillverkade med fokus  
på lång hållbarhet  
och enkel hantering.

Hög kvalitet och  
trendkänslighet   
är ledord för oss   
i produktionen   
av våra möbler.




