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Xirbi 20232

Xirbi er et bredt sortiment av utemøbler, 
produsert for å kunne møte de tøffe 

kravene som stilles i det offentlige miljøet. 

Våre produkter er tilvirket med fokus på 
lang holdbarhet og enkel håndtering. 

Høy kvalitet og et tidsriktig utseende, er 
essensen for oss, under produksjonen av 

våre møbler.
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1. Kryssforsterkning
Et kryssforsterket sete betyr at det er styrket med et korsformet trestykke som 
gir ekstra støtte og stabilitet. Dessuten beskytter det mot slitasje, noe som øker 
stolenes levetid.

2. Fletteforsterket sete
Et fletteforsterket sete betyr at setet er forsterket med flettet tråd. Tråden gjør se-
tet sterkere og mer solid. Fletteforsterkningen bidrar dessuten til en komfortabel 
sitteopplevelse ettersom trådene gir stolsetet løft og støtte.

En av de mest ikoniske stolene på markedet.
Det ikke mange som har klart å unngå å sitte i en stol fra serien Paris. Mange kafeer og restauranter 
har denne bestselgeren som sitt førstevalg. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Rammen er bygd 
opp av en aluminiumstamme på Ø 28 mm for å oppnå lavere vekt. Dette gjør den lett å håndtere 
og stable uten at den tar opp for mye plass. Sete og rygg er laget av texteline eller fiberrotting, som 

finnes i ulike fargekombinasjoner. Paris-serien er et behagelig og bærekraftig valg.

PARIS
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Mål: B47 x D56 x H88 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Natur | Grønn/creme 
Art.nr: 78666

Mål: B47 x D56 x H88 cm 
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Svart | Svart
Art.nr: 78626

Mål: B47 x D56 x H88 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Natur | Burgunder/creme 
Art.nr: 78667

Mål: B48 x D58 x H88 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Svart | Svart 
Art.nr: 78578

Mål: B48 x D58 x H88 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Mørkegrå | Khaki melerat 
Art.nr: 78593

Mål: B48 x D58 x H88 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Brun | Svart/brun 
Art.nr: 78577
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FORTERKET SETE STAPELBAR
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Menton er inspirert av vår 
mest populære stol, Paris.
Med en noe mindre detaljrikdom i designen er 
Menton et rimelig alternativ, uten at dette går 
ut over kvaliteten eller slitestyrken. Stolen har en 
ramme av Ø 28 mm svart pulverlakkert 
alumini-um. Setet er forsterket og laget av 
texteline, og det finnes i to forskjellige farger.

Farge: Svart | Svart 
Art.nr: 78659

Texteline - komfortabelt materiale med lang levetid. 
Texteline er et slitesterkt, lett og komfortabelt syntetisk tøy, som gjør det behagelig å sitte på. Det er 
lett å rengjøre og utrolig motstandsdyktig mot ytre påvirkning som mugg, smuss og falming fra solen.

MENTON
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STAPELBAR

FORTERKET SETE

Mål: B47,5 x D54,5 x H86,5 cm
Sittehøyde: 45 cm
Farge: Svart | Svart-hvit 
Art.nr: 78592



7Xirbi 2023

En lys bistrostol i fransk stil.
Rammen er fremstilt av Ø 28 mm aluminium i 
bambuslook, som bidrar til en naturlig følelse.  
Sete og rygg består av lys kunstrotting som 

gir et varmt inntrykk. Kryssforsterkning og 
fletteforsterket sete.

Kunstrotting - krever minimalt med vedlikehold. 
Kunstrotting ser svært naturtro ut og er et åpenbart valg fremfor naturrotting, da det er langt mer 
motstandsdyktig mot ytre påvirkning som vær, smuss og falming fra solen. 

CALAIS

Sto
le

r

STAPELBAR

FORTERKET SETE

Mål: B47 x D56 x H88 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Natur | Creme 
Art.nr: 78668
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NYHET!

Mål: B43 x D59 x H88 cm
Sittehøyde: 45 cm
Farge: Natur | Grønn/creme 
Art.nr: 78680  - NYHET!

En stol som egner seg både 
innendørs og utendørs.
Rennes er en tidløs stol med rene linjer og sparsom 
dekorasjon, som sikrer at den alltid vil være aktuell 
uansett trender. Stolen er laget med en aluminium-
stamme som gjør den lett å flytte omkring. 
Setet er både kryss- og fletteforsterket, 
og laget i et materiale som tåler 
miljøforhold som regn, sol, 
vind og fukt.

RENNES
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FORTERKET SETE STAPELBAR

Mål: B43 x D59 x H88 cm
Sittehøyde: 45 cm
Farge: Brun | Svart/brun 
Art.nr: 78574
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En flettet karmstol i forsterket fiberrotting.
Karmstolen er laget i en rund, syntetisk fiberrotting med 
en 4 mm ståltråd i kjernen som gir økt forsterkning og 
lengre holdbarhet. Aluminiumramme i Ø 30 mm.

ALU-BISTRO
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FORTERKET SETE STAPELBAR

Mål: B55 x D59 x H76 cm 
Sittehøyde: 45 cm 
Farge: Aluminium/Svart 
Art.nr: 78153

Mål: B55 x D59 x H76 cm 
Sittehøyde: 45 cm 
Farge: Aluminium/Khaki 
Art.nr: 78637
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Stoler 78657, bordplate 78429, bordstativ 78239.

En klassisk karmstol som gir støtte for rygg og armer
Karmstolen består av Ø 28 mm aluminiumstativ for lavere vekt og lettere håndtering. Sete og 
rygg er laget av slitesterkt texteline, som finnes i tre fargekombinasjoner.

MONACO FORTERKET SETE STAPELBAR
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Mål: B57 x D58 x H82 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Svart | Svart 
Art.nr: 78591

Mål: B57 x D58 x H82 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Mørkegrå | Khaki melerat 
Art.nr: 78657

Mål: B57 x D58 x H82 cm
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Brun | Svart/brun 
Art.nr: 78576
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Et miljøvennlig og solid valg med polywood.
Sete og rygg er i slitesterkt polywood, et trelignende materiale fremstilt av 
gjenvunnet plast. Materialet er ikke bare malt på overflaten, men også 
gjennomfarget slik at synlig slitasje minimeres. Rammen 
er helsveiset av aluminium og har en svart pulverlakkert 
overflate. Kryssforsterket sete.

LAVAL
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FORTERKET SETE STAPELBAR

Mål: B46 x D53 x H85,5 cm 
Sittehøyde: 46 cm
Farge: Svart | Granit 
Art.nr: 78670 - UTGÅENDE
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Barkrakk 78594, bordplate 78650, bordstativ 78590.

Maksimerer antallet sitteplasser 
for dine restaurantgjester.  
Barkrakker er en enkel og økonomisk løsning 
for å skape flere sitteplasser. De kan plasseres 
langs en vegg, i et hjørne eller foran baren, 
både innendørs og utendørs. Krakken har 
en Ø 28 mm svartlakkert aluminium-
ramme med en behagelig fotstøtte. 
Setet er styrket og laget av texteline.

BARKRAKK

1. Kryssforsterkning i aluminium for ekstra stabilitet.

2. Fletteforsterket sete i texteline for å sikre en 
komfortabel sitteopplevelse.

K
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FORTERKET SETE STAPELBAR

Mål: B47 x D47 x H75 cm
Sittehøyde: 75 cm
Farge: Svart | Svart 
Art.nr: 78594
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WHITE
Form Tykkelse Mål Art.nr

12 mm
Ø 60 cm 78651

Ø 70 cm 78671

BLACK
Form Tykkelse Mål Art.nr

12 mm
Ø 60 cm 78650

Ø 70 cm 78672

12 mm 60x70 cm
78652 

- UTGÅENDE

NYHET!NYHET!

MARBLE
Form Tykkelse Mål Art.nr

35 mm 70x70 cm 78046

35 mm 110x70 cm 78055

CITY
Form Tykkelse Mål 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 formstøpt laminatskive har en jevn overflate som er lett å rengjøre og krever minimalt med 
vedlikehold. Den er ekstremt solid og mister ikke glansen eller fargen over tid. Velg nedenfor 
mellom farger som etterligner lys marmor og stein. 

Sintrede steinplater
Våre steinplater er fremstilt av naturlig kaolinleire som sintres/sammenføyes på 1200°C. Den om-
fattende bearbeidingen gjør at materialet blir hardere enn rustfritt stål. Sintret stein er perfekt til 
bruk utendørs. Dens egenskaper gjør den svært motstandsdyktig mot høye temperaturer, slitasje 
og flekker. Forborede M6-gjenger.
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Topalit® Classicline 
Den porefrie overflaten gjør det lettere å rengjøre og tåler tøff behandling. Det 
ytre sjiktet har høy UV-bestandighet og tåler temperaturer på opptil 180°C.

Vennligst merk at alle bordplater fra Topalit® er utgående.

ALPINE MAPLE
Form Tykkelse Mål Art.nr

34 mm
60x60 cm

70x70 cm

78673

78674

34 mm 110x70 cm 78675

ATACAMA CHERRY
Form Tykkelse Mål Art.nr

26 mm Ø 60 cm 78584

TEAK
Form Tykkelse Mål Art.nr

26 mm Ø 60 cm 78468

MESSINA OAK
Form Tykkelse Mål Art.nr

26 mm Ø 60 cm 78638

WHITE WOOD
Form Tykkelse Mål Art.nr

34 mm 70x70 cm 78676

CONCRETE
Form Tykkelse Mål Art.nr

34 mm 60x60 cm 78428
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Werzalit 
material

Varme/ 
UV-bestandig

Lett å 
rengjøre

Ripebestandig

Ulike farger 
og størrelser

Værbestandig

Miljøvennlig og 
gjenvinnbar

Matsikker

Werzalit® bordplater 
Med lidenskap og kreativitet har Werzalit® produsert bordplater i 
over 60 år. Grundigheten og kvaliteten i det franske produksjons-
anlegget i Rochefort gjør at de kan produsere og levere produkter 
når som helst gjennom hele året. Både produksjon og material-
valg skjer alltid med den ytterste respekt for naturen. Produksjonen 
gjøres med 100 % gjenvunnet tre. Holdbarhet og gjenvinning er 
kjernen i Werzalit® ressursbruk. Alle produkter kan gjenvinnes.

Velg mellom et bredt utvalg av farger, mønster og formater 
for å skape det perfekte bordet med en personlig stil.
Werzalit® tilbyr enestående valgmuligheter for å skape unike bordplater, og vi er stolte 
over å kunne tilby utvalgte serier fra deres sortiment: Classic, Bistro og Carino.

NYHET!

Ovenfor vises ulike eksempler på hvordan bordplater fra 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
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Velg mellom 30 ulike farger og mønster
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Opplev varmen og følelsen av en ordentlig fransk bistro.
Bordplatene fra serien Classic kan utfylles med en ramme for å skape en varm og tradisjonell atmosfære. I 
tillegg til at rammen er dekorativ, gir den ekstra beskyttelse for bordkantene. Rammene finnes i både blank 
og børstet form, i materialene lys krom, kobber og messing. Farger og mønster på platene vises på side 17, 
mens størrelser og format er angitt i tabellen nedenfor.

Bistro bordplater kan ikke bestilles via hjemmesiden vår. 
For å gjøre en bestilling, vennligst kontakt din forhandler 
for nærmere informasjon. Leveringstiden er ca. 5 uker 
etter at bestillingen er godkjent.

CLASSIC

BISTRO

En klassisk bordplate i et stort utvalg farger og mønster.
En serie med slitesterke, hygieniske men samtidig estetisk tiltalende formstøpte bordplater i laminat. Velg 
mellom farger og mønster på side 17 som etterligner stein, marmor og treplater, i tillegg til subtile farger. 

Classic bordplater kan ikke bestilles via hjemmesiden vår. 
For å gjøre en bestilling, vennligst kontakt din forhandler 
for nærmere informasjon. Leveringstiden er ca. 3 uker 
etter at bestillingen er godkjent.

Form Tykkelse Mål

26 mm
Ø 60 cm

Ø 70 cm

35 mm

60x60 cm

70x70 cm

80x80 cm

Ovenfor vises ulike eksempler på hvordan bordplater fra Bistro kan se ut.

Ovenfor vises ulike eksempler på hvordan bordplater fra Classic kan se ut.

Form Tykkelse Ytterkant Mål

26 mm
Ø 60 cm

Ø 70 cm

35 mm

55x55 cm

60x60 cm

70x70 cm
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Skap en eksklusiv atmosfære 
med kompaktlaminat.
Carino tilbyr en elegant, tynn og sterk plate som 
egner seg til bruk både innen- og utendørs. Serien 
Carino har et fantastisk utvalg av forskjellige formater 
som sammen med de ulike fargene og mønstrene 
som vises på side 17, tilbyr en unik mulighet til å 
skape en personlig atmosfære. Størrelser og 
formater er angitt i tabellen nedenfor.

Carino bordplater kan ikke bestilles via hjemmesiden 
vår. For å gjøre en bestilling, vennligst kontakt din 
forhandler for nærmere informasjon. Leveringstiden 
er ca. 5 uker etter at bestillingen er godkjent.

CARINO

Vedlikeholdsråd for alle Werzalits bordplater

• Ved rengjøring brukes bare vann med litt oppvaskmiddel. Alkoholbaserte rengjøringsmidler fungerer også fint.
• Unngå slipe- eller skuremidler. Det gjør at bordplatene mister glansen.
• For å unngå at vann samles på innsiden gjennom kantene, f.eks. på grunn av regn, bør bordene oppbevares 

enten stående eller opp ned.
• Bruk lys dekorasjon dersom bordene dine er konstant utsatt for sollys.

Form Tykkelse Ytterkant Mål

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 pulverlakkert aluminium.
Max vekt: 10 kg
Inkl: 3 kg extra tyngd
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78624

STAPELBAREKSTRA VEKT

Minst mulig oppbevaringsrom. 
Våre sammenleggbare stativer gjør det betydelig 
lettere å håndtere og oppbevare bordene. 
Gjennom en hurtig manøver felles bordplaten 
ned langs siden av stativet og gir helt nye 
muligheter for oppbevaring.
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BARCELONA
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Aluminium.
Max vekt: 10 kg
Inkl: 2 kg extra tyngd
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78660

Støpt aluminium i svart.
Maxvikt:  10 kg
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78471

Støpt aluminium i svart.
Maxvikt:  10 kg
Høyde: 110 cm ±
Art.nr: 78590

Støpt aluminium i messing.
Maxvikt:  10 kg
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78589

EKSTRA VEKT

Støpt aluminium i svart.
Max vekt: 10 kg
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78181

Støpt aluminium i svart.
Max vekt: 20 kg
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78182

Varig eleganse for både inne- 
og utebruk.
En stor favoritt er Sevilla bordstativ. Det er et 
slitesterkt og stilrent stativ, tilvirket av holdbar 
aluminium. Basens slanke form gjør at Sevilla 
passer like bra inne som ute.
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SEVILLA

PALMA

MADRID
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Svart pulverlakkert aluminium.
Max vekt: 10 kg
Inkl: 3 kg extra tyngd
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78239

Grå pulverlakkert aluminium.
Max vekt: 10 kg
Inkl: 3 kg extra tyngd
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78569 - UTGÅENDE

Svart pulverlakkert aluminium.
Max vekt: 20 kg
Inkl: 4 kg extra tyngd
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78240

Grå pulverlakkert aluminium.
Max vekt: 20 kg
Inkl: 4 kg extra tyngd
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78570 - UTGÅENDE

LÅSBAR

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

Aluminium.
Max vekt: 20 kg
Høyde: 72 cm ±
Art.nr: 78187

LÅSBARMARBELLA

VALENCIA

EKSTRA VEKT
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Sett med 2 stolper av rustfritt stål + 1 flettet svart rep.
Lengde: 97 cm
Bredde: 32 cm
Art.nr:  78597

Flettet svart rep til køstolpe.
Lengde: 150 cm
Bredde: 3,20 cm
Art.nr:  78598

Stabiliser bordet enkelt etter 
underlaget.
Justerbare ben som passer til alle bordstativ fra 
Xirbi. Med et enkelt trykk på bordplaten stabiliseres 
bordet etter underlaget opptil 6 mm. Bena har 
M8 gjenger og passer til alle stativer med samme 
gjenger.

Leveres i sett med 4 stk.
Art.nr: 78424

KØSTOLPE FLETTET REP

FLAT® EQUALIZERS

Tilb
e
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MerxTeam AS
Strandveien 8
1366 LYSAKER
Tel: +47 93 01 88 30
info@merxteam.com

merxteam.com

Xirbi er et bredt sortiment av utemøbler, produsert  
for å kunne møte de tøffe kravene som stilles    
i det offentlige miljøet. 

Våre produkter er tilvirket med fokus på     
lang holdbarhet og enkel håndtering. 

Høy kvalitet og et tidsriktig      
utseende, er essensen for       
oss, under produksjonen        
av våre møbler.




