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All products in this catalog are sold in low or no moq. All avaliable products
can be altered and or changed to fit different markets as parts of our ODM
and OEM efforts. For OEM/ODM order MOQ apply.
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FALCH&FRISCHE
It all started the day we met a couple of
retired danish furniture designer on a
beach in Indonesia. Now a few years
later Falch & Frische designs and
manufacture high quality nordic
heirloom furniture at an incredible price.
Visit Falch&Frische (Norwegian)

BENK MED SKINNSETE
FF-50
SKU: FF50
FF-50 er vår mest eksklusive benk der vi har funnet
et utrolig vakkert cognac brunt okseskinn som
håndflettes rundt benkens sitteflate. Det eksklusive
skinnet lukter utrolig og er farget ved hjelp av
naturlige fargestoffer. Fargingen gir skinnet en dyb
farve og vil over tid bli mørkere ettersom naturlige
oljer fra brukeren absorberes i skinnet.
Størrelse: 135x40x46cm
Modellnavn: FF-50
Materiale: Teak og vegetabilsk farvet
okseskinn
Lages på bestilling OBS! 2 stk igjen på lager i
Grimstad
Weight

0.0 kg

Dimensions

135 × 40 × 46 cm

Read More
Price: €470.00
Category: Falch&Frische
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SPISESTUESTOL FF-07
SKU: FF07
FF-07 er en klassisk spisestue stol som passer
ypperlig i stuen rundt spisebordet. Håndsveiset
ramme i pulverlakkert stål gir stolen en sterk
ramme. Stolen er luftig og elegant og gir et elegant
og nordisk inntrykk. Den kan stables og tar lite
plass med sin elegante ramme. Stolens sete og
ryggrad er laget av formpresset finertre.
Størrelse: D51xB51xH73.5cm
Modellnavn: FF-07
Materiale: Formpresset kryssfiner og stål
Vekt: 4.45kg
På lager i Grimstad
Farge

Naturfarget, Svart

Read More
Price: €75.00
Category: Falch&Frische

LOUNGE CHAIR FF-62 SAMMENLEGGBAR
SKU: ff62
FF-62 passer perfekt som en stol å slappe av i, eller
som den stolen du tar frem til selskap. Stolens sete
og ryggrad er laget av håndknyttet økologisk
bambus rotting. Den kan enkelt fraktes og flyttes
på, da den kan klappes sammen.
Størrelse: 76x66x66cm
Modellnavn: FF62
Materiale: Teak og økologisk bambus
Lages på bestilling

Weight

0.0 kg

Dimensions

76 × 66 × 66 cm

Read More
Price: €320.00
Category: Falch&Frische
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FF-68 LOUNGE STOL MED
VEVD SETE OG RYGG I
NATURTRÅD
SKU: FF68
FF-68 er en moderne og fresh lounge stol som
passer ypperlig i stuen og rundt et lavt stuebord.
Håndlaget i tresorten Ask, som gir stolen en sterk
ramme tilsvarende Eik, men til langt under halve
vekten. Stolens sete og ryggrad er laget av
håndvevd naturmateriale.
Størrelse: 74x75x69cm
Modellnavn: FF-68
Materiale: Ask
Lages på bestilling
På grunn av stor pågang så er det fra 50 til 60
dager levering

Weight

0.0 kg

Dimensions

75 × 69 × 74 cm

Read More
Price: €320.00
Category: Falch&Frische

LOUNGE CHAIR FF-77
SKU: FF77
FF-77 er vår nye klassiker. En lounge stol som
passer ypperlig i stuen, biblioteket eller rundt et
lavt stuebord. Håndlaget i tresorten Ask, gir stolen
en sterk ramme tilsvarende Eik, men til langt under
halve vekten. Stolens ryggstø er laget av
håndknyttet naturtråd og gir ryggpartiet en luftig
og organisk sitteopplevelse.
Størrelse: 72x67x80cm
Modellnavn: FF-77
Materiale: Ask og økologisk naturtråd.
Materiale: Ask og økologisk bambus
rotting/rattan.
Lages på bestilling
Vanligvis tar det 50 til 60 dager med
produksjon og levering

Weight

0.0 kg

Dimensions

69 × 66 × 74 cm

Utførelse

Håndknyttet bambus rattan,
Naturstråd med pute

Read More
Price: €295.00
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Category: Falch&Frische

KJØKKENSTOL FF-06
SKU: FF06
FF-06 er en klassisk kjøkken stol som passer
ypperlig i på kjøkkenet eller i stuen rundt
spisebordet. Håndsveiset ramme i pulverlakkert
stål gir stolen en sterk ramme. Stolen er luftig og
elegant og gir et elegant og nordisk inntrykk. Den
kan stables og tar lite plass med sin elegante
ramme. Stolens sete og ryggrad er laget av
formpresset finertre.
Størrelse: 54x45x76.5cm
Modellnavn: FF-06
Materiale: Formpresset kryssfiner og stål
Vekt: 4.75kg
Lages på bestilling
Vanligvis tar det 50 til 60 dager med
produksjon og levering
Farge

Hvit, Svart

Read More
Price: €55.00
Category: Falch&Frische

FF-65 LEATHER LOUNGE
CHAIR
SKU: FF65
FF-65 er vår mest eksklusive lounge stol der vi har
funnet et utrolig vakkert cognac brunt okseskinn
som håndflettes rundt stolens sitteflate og rygg.
Det eksklusive skinnet lukter utrolig og er farget
ved hjelp av naturlige fargestoffer. Fargingen gir
skinnet en dyb farve og vil over tid bli mørkere
ettersom naturlige oljer fra brukeren absorberes i
skinnet.
Stolen finnes i èn utførelse.
Størrelse: 69x66x74cm
Sitteflate: 64cm bredde, 48cm dybde
Modellnavn: FF-65
Materiale: Teak og vegetabilsk farvet
okseskinn
Lages på bestilling
Weight

0.0 kg

Dimensions

69 × 66 × 74 cm

Farge

Natur, Oljet, Sort

Read More
Price: €440.00
Category: Falch&Frische
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FLETTET SKINNSTOL FF-02
SKU: FF02
FF-02 er vår mest eksklusive spisestue stol i teak
der vi har funnet et utrolig vakkert cognac brunt
okseskinn som håndflettes rundt stolens rygg.
Stolen sitteflate er laget med ett helt stykke skinn.
Det eksklusive skinnet lukter utrolig og er farvet
ved hjelp av naturlige fargestoffer. Fargingen gir
skinnet en dyb farve og vil over tid bli mørkere
ettersom naturlige oljer fra brukeren absorberes i
skinnet.
Den tar seg utrolig godt ut også som stol til
skrivebordet eller som en lekker detalj i gang eller
entré.
Stolen finnes i èn utførelse.
Størrelse: 54x49x88cm, sittehøyen er 46cm
Modellnavn: FF63
Materiale: Teak og vegetabilsk farvet
okseskinn
Lages på bestilling
På grunn av stor pågang så er det fra 50 til 60
dager levering
Weight

0.0 kg

Dimensions

54 × 49 × 88 cm

Farge

Natur, Oljet, Sort

Read More
Price: €255.00
Category: Falch&Frische

FLETTET SKINN KRAKK OG
FOTSKAMMEL FF-64
SKU: FF64
FF64 er vår mest eksklusive krakk og fotskammel i
mangotreverk der vi har funnet et utrolig vakkert
cognac brunt okseskinn som håndflettes rundt
krakkens sitteflate. Det eksklusive skinnet lukter
utrolig og er farget ved hjelp av naturlige
fargestoffer. Fargingen gir skinnet en dyb farve og
vil over tid bli mørkere ettersom naturlige oljer fra
brukeren absorberes i skinnet.
Den tar seg utrolig godt ut også som et lite bord,
nattbord, sidebord på soverommet eller som en
fotskammel til en av våre lounge stoler.
Stolen finnes i èn utførelse.
Størrelse: 46x40x35cm
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Modellnavn: FF64
Materiale: Mangotre og vegetabilsk farvet
okseskinn
Lages på bestilling
På grunn av stor pågang så er det fra 50 til 60
dager levering
Som vist på

Weight

0.0 kg

Dimensions

40 × 35 × 46 cm

Farge

Natur, Oljet, Sort

Read More
Price: €190.00
Category: Falch&Frische

SPISESTUESTOL I EIK OG
ROTTING FF-12
SKU: FF12
FF-12 er en klassisk spisestue stol som passer
ypperlig rundt spisestuebordet eller rundt
kjøkkenbordet. Håndlaget i eik gir stolen en sterk
ramme. Stolens sete er foret under det
håndknyttede bambusrottingen, dette gir en
utmerket sittekomfort over lang tid.
Stolen lages i en utførelse.
Størrelse: 88x46x44cm
Sittehøyde 46cm
Modellnavn: FF-12
Materiale: Eik og økologisk bambus
4 stk på lager!
Weight

0.0 kg

Dimensions

69 × 66 × 74 cm

Farge

Natur, Oljet, Sort

Read More
Price: €58.00
Category: Falch&Frische
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LOUNGE CHAIR FF-69
SKU: FF69
FF-69 er en klassisk lounge stol som passer
ypperlig i stuen og rundt et lavt stuebord.
Håndlaget i tresorten Ask, som gir stolen en sterk
ramme tilsvarende Eik, men til langt under halve
vekten. Stolens sete og ryggrad er laget av
håndknyttet økologisk bambus rotting.
Størrelse CM: 64Wx73Dx69H
Modellnavn: FF-69
Materiale: Ask og økologisk rattan såpevasket finish som gir den et matt
utseende
Som vist på

Weight

7 kg

Dimensions

69 × 66 × 74 cm

Farge

Cognac, Natur

Read More
Price: €300.00
Category: Falch&Frische

