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Under senare år har det blivit allt populärare att renovera äldre Grythyttan-möbler. Det gäller framförallt 
A2-fåtöljen men även andra modeller som funnits genom åren. Här följer några tips och handfasta råd inför 
din renovering. Mer historik för alla möbler hittar du i vår bok ”Grythyttan Stålmöbler – Historien om en svensk 
möbelklassiker” som du kan köpa hos våra återförsäljare eller beställa på vår hemsida.

RENOVERA DINA ÄLDRE GRYTHYTTAN-MÖBLER

Renoveringssatser till Klassikerserien
Stativen har en längre livslängd än trädelarna och ofta har träet bytts ut någon gång på de riktigt gamla 
årgångarna. Eventuell rost på gamla stativ avhjälps genom slipning eller blästring och därefter  skall de 
ytbehandlas på nytt. Vi lagerför kompletta träsatser till flera modeller som gör det enkelt för dig att åter-
ställa klassikerna till ursprungsskick. Trädelarna i samtliga satser är obehandlade och finns i furu, ek eller 
teak men varierar beroende av modell (se nedan).

Fåtölj A2 1936-1963
Mellan åren 1936-1963 hade fjäderstålet en plattoval profil. Till 
dessa stativ passar träsatsen med sittbredd 50 cm. Träsatser 
till modeller tillverkade 1930-1935 (7 smala ribbor i sits & rygg) 
finns tyvärr ej. 

ARTIKELNUMMER TRÄSATS A2 (modell 1936-1963)
En Träsats innehåller 5 sitsbrädor, 5 ryggbrädor, 2 armstöd 
samt rostfri skruvsats.

Dessa armstöd ersätter även de 
armstöd utan urspårning som funnits.

A2 fåtölj

Modell 1936-1963 | Sittbrädans längd 50 cm

Nr. 7101470 Obehandlad furu 
Nr. 7101580 Obehandlad ek 

20 cm

Sitsbredd 50 cm

Montering armstöd

Monteringshöjd ryggribbor, överkant järn

18 cm

Använd inte skruvdragare vid montering
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Fåtölj A2 1963-
Från 1963 och fram till dagens modell används en rundvalsad 
stång (Ø16 mm). Samtidigt med övergången till rundstång 1963 
fick Fåtölj A2 en nättare storlek. Till stativ tillverkade av rund-
stång passar träsats 45 cm.

Använd inte skruvdragare vid montering

Nr. 7101480 Obehandlad furu
Nr. 7101604 Obehandlad ek 
Nr. 7101680 Obehandlad teak 

A2 fåtölj

Modell efter 1963 | Sittbrädans längd 45 cm

ARTIKELNUMMER TRÄSATSER A2 1963-
En Träsats innehåller 5 sitsbrädor, 5 ryggbrädor, 
2 armstöd samt rostfri skruvsats. 

18 cm

Monteringshöjd ryggribbor, överkant järn

16,5 cm

Sitsbredd 45 cm

Under senare år har det blivit allt populärare att renovera äldre Grythyttan-möbler. Det gäller framförallt 
A2-fåtöljen men även andra modeller som funnits genom åren. Här följer några tips och handfasta råd inför 
din renovering. Mer historik för alla möbler hittar du i vår bok ”Grythyttan Stålmöbler – Historien om en svensk 
möbelklassiker” som du kan köpa hos våra återförsäljare eller beställa på vår hemsida.

RENOVERA DINA ÄLDRE GRYTHYTTAN-MÖBLER

Renoveringssatser till Klassikerserien
Stativen har en längre livslängd än trädelarna och ofta har träet bytts ut någon gång på de riktigt gamla 
årgångarna. Eventuell rost på gamla stativ avhjälps genom slipning eller blästring och därefter  skall de 
ytbehandlas på nytt. Vi lagerför kompletta träsatser till flera modeller som gör det enkelt för dig att åter-
ställa klassikerna till ursprungsskick. Trädelarna i samtliga satser är obehandlade och finns i furu, ek eller 
teak men varierar beroende av modell (se nedan).
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Stol 1
Träsats till Stol 1 innehåller 1 ryggspjäla, 4 sittspjälor 
samt rostfri skruvsats.

Bord 9A + B25A 120
Bordsskivor finns i två storlekar. Den runda 9A-skivan 
Ø100 cm (passar både till 9A och 9B) eller B25A-skivan 
som är 120x70 cm. Bordsskivorna levereras monterade 
(utan stativfästen eller hål för parasoll).
Gamla stativfästen får användas och flyttas över. 

Soffa 5
Träsats till Soffa 5 består av 2 ryggbrädor, 4 sittbrädor, 
2 markklossar samt rostfri skruvsats.

Soffa 6
Soffa 6 tillverkades mellan 1954-1968 men återupptogs 
i produktionen år 2003. 
Det finns tyvärr inga kompletta träsatser till de äldre 
Soffa 6 då sittbrädorna var längre på  den ”gamla” 
modellen jämfört med dagens. Det går dock att beställa 
ryggar, armstöd och markklossar till den. 

ARTIKELNUMMER TRÄSATSER 

Nr. 7101485 Obehandlad furu
Nr. 7101617  Obehandlad ek
Nr. 7101681 Obehandlad teak

För träsatser till Soffa 5 och Soffa 6 – kontakta oss.

Stol 1 inkl. rostfri skruvsats

Nr. 7101490 Obehandlad furu
Nr. 7101645 Obehandlad ek
Nr. 7101682 Obehandlad Teak

9B Bordsskiva | Ø 100 cm

Nr. 7101492 Obehandlad furu
Nr. 7101665 Obehandlad ek
Nr. 7101683 Obehandlad Teak

B25 Bordsskiva | 120x70 cm

RENOVERINGSSATSER Klassikerserien

Använd inte skruvdragare vid montering
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Bryggeriserien
Grythyttan Stålmöbler har tillverkat Bryggeriserien sedan tidigt 1980-tal.
 Det var i samband med att Skansen hittat en gammal stol i sina ”gömmor” som man
kontaktade Grythyttan Stålmöbler och serien började produceras efter den modellen.
Bryggeriserien hade från början trädelar i vitlackerad furu med vitmålade stativ.
 Efter ett tiotal år utökades antalet utföranden att omfatta även blå eller gröna trädelar med 
förzinkade stativ. Sedan början av nittiotalet kompletterades serien med oljad ek och 2004 
med trädelar i teak. 

Bryggeristol
Träsats till Bryggeristolen består av 1 ryggbräda samt 
främre och bakre sittbräda inklusive rostfri skruvsats. 

Bryggerisoffa
Träsats till Bryggerisoffa består av 1 ryggbräda samt 
främre och bakre sittbräda inklusive rostfri skruvsats. 

Bryggeribord
Träsatser till storlek 90x60 eller 110x70.  Bryggeribord 
levereras omonterade (endast trädelar inkl. rostfri skruv-
sats). Trefotsbordet med  Ø60 cm-skivan levereras 
monterad.

ARTIKELNUMMER TRÄSATSER 

Nr. 7102900  Obehandlad ek 
Nr. 7102670  Obehandlad teak

För övriga träsatser till Bryggeri – kontakta oss. 

Bryggeristol inkl. rostfri skruvsats

RENOVERINGSSATSER Bryggeriserien

Använd inte skruvdragare vid montering


