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U T E M Ø B L E R  F R A  D Y N O F O R M

Dynoform er en norsk produsent av utemøbler etablert på mer enn 70 års erfaring 

og kunnskap. Vi har tilholdssted i møbelhovedstaden Sykkylven på Sunnmøre med leveranser både 

til privat og offentlig sektor. Vår visjon er å skape kalitetsmøbler med lang levetid med stort fokus 

på tidløse og gjennomtenkte design, bærekraftige kvalitetsmaterialer og moderne produksjonsteknologi. 

 Våre medleverandører er utvalgt på bakgrunn av de verdiene vi kan skape sammen. 

Alle våre valg er nøye gjennomtenkt, for å kunne levere produkt som skal vare.

Vi skaper møbler for morgendagen. 
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DYNOFORM U T E M Ø B L E R 



Gelenderbord
Kan tilpasses de fleste typer rekkverk, 

og justeres slik at bordplaten er i vater.
Høyde: 73 cm Diameter Krok: 18 cm 

Dybde bordplate: 39 cm Bredde: 73 cm
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ARIO CL ASSIC 

Stilrene, stabelbare og stødige utemøbler hvor trevirke er limtre produsert av norsk sakte-voksende furu 

som er impregnert i Royal Klar linolje. Understell er produsert i kraftig tykkvegget aluminiumsrør lakkert 

i slitesterk Svanemerket miljølakk med fin struktur. Ario Classic er lett i vekt, og passer godt i miljøer hvor 

de enkelt skal kunne flyttes på eller stables unna slik som, uteserveringer, hoteller, næringshager, fritids-

boliger eller private hjem. Det tidløse og rene designet gjør at møblene passer inn i alle miljøer.

Stol 
Sittehøyde  45 cm  
Sittedybde  39 cm 
Bredde  51 cm 
Totalhøyde   74 cm 

Benk med rygg 
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  39 cm 
Bredde  103 cm 
Totalhøyde  74 cm
 

Krakk 
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  39 cm 
Bredde  51 cm
Totalhøyde  45 cm
  

Benk
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  39 cm 
Bredde  103 cm  
Totalhøyde  45 cm

Langbord
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm 
Lengde  170 cm 
 

Standard Bord
Høyde  70 cm
Bredde  80 cm 
Lengde  114 cm  

Kafèbord 
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm 
Lengde  60 cm
 

Blomsterkasse 
Med avtagbar innsats 

for beplantning.
Bredde 44 cm 

i høyde 48 og 73 cm

Rygg-og setepute
Putene er produsert i polyuretan 20mm

kaldskum med en hardhet på 44N og trukket 
med et værbestandig tekstil - Madeira - i fargen:

Led Melange f.75. Tekstilen har en
vannsøyle på 2000 mbar.



ARIO C L A SS I C

Scandic Holmenkollen Park
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ARIO URBAN

Ario Urban - et tidløst design som  fremmer enkle og morderne møteplasser og hvor en enkelt 

kan ta en pust i bakken i en hektisk hverdag. Kraftig konstruksjon gir Ario Urban lang levetid.

Med limtre i norsk sakte voksende furu impregnert med Royal klar Linolje og med kraftig søyleunderstell 

i varmgalvanisert og lakkert kraftig stål, forankres Urban trygt og sikkert i bakken.

Benk med rygg
Sittehøyde 45 cm 
Sittedybde 39 cm
Bredde 103 cm
Totalhøyde 74 cm 
 

Stol 
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  39 cm 
Bredde  51 cm 
Totalhøyde: 74 cm 

Standard Bord
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm 
Lengde  114 cm
 

Kafèbord 
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm 
Lengde  60 cm

 

Kafèbord 
Høyde  70 cm 
Bredde  60 cm
Lengde  60 cm

 

Benk uten rygg 
Sittehøyde 45 cm 
Sittedybde 39 cm
Bredde 103 cm
Totalhøyde 45 cm 
 

Krakk 
Sittehøyde  45 cm
Sittedybde  39 cm 
Bredde  51 cm 
Totalhøyde   45 cm 

Gelenderbord
Kan tilpasses de fleste typer rekkverk, 

og justeres slik at bordplaten er i vater.
Høyde: 73 cm Diameter Krok: 18 cm 

Dybde bordplate: 39 cm Bredde: 73 cm

Blomsterkasse 
Med avtagbar innsats 

for beplantning.
Bredde 44 cm 

i høyde 48 og 73 cm

Rygg-og setepute
Putene er produsert i polyuretan 20mm

kaldskum med en hardhet på 44N og trukket 
med et værbestandig tekstil - Madeira - i fargen:

Led Melange f.75. Tekstilen har en
vannsøyle på 2000 mbar.



ARIO U R B A N
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ARIO CITY  
 

Trygge, tunge og tøffe møbler, perfekt til uteservering, torget, borettslaget eller bakgården. 

Det hevede kryssunderstellet i stål på stolene gir både tyngde til, men også et unikt preg på møblene.  

De karakteristiske tidløse formene til Ario er bevart slik at møblene er allsidige og passer inn alle miljøer.

Levert også her med limtre i furu impregnert med Royal Linolje og med understell i varmgalvanisert og lakkert stål.

Gelenderbord
Kan tilpasses de fleste typer rekkverk, 

og justeres slik at bordplaten er i vater.
Høyde: 73 cm Diameter Krok: 18 cm 

Dybde bordplate: 39 cm Bredde: 73 cm

Blomsterkasse 
Med avtagbar innsats 

for beplantning.
Bredde 44 cm 

i høyde 48 og 73 cm

Rygg-og setepute
Putene er produsert i polyuretan 20mm

kaldskum med en hardhet på 44N og trukket 
med et værbestandig tekstil - Madeira - i fargen:

Led Melange f.75. Tekstilen har en
vannsøyle på 2000 mbar.

Benk med rygg
Sittehøyde 45 cm 
Sittedybde 39 cm
Bredde 103 cm
Totalhøyde 74 cm 
 

Stol med rygg
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  39 cm 
Bredde  51 cm 
Totalhøyde   74 cm 

Standard Bord
Høyde  70 cm 
Bredde 80 cm 
Lengde  114 cm
 

Kafèbord 
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm 
Lengde  60 cm
 

Kafèbord 
Høyde  70 cm 
Bredde  60 cm
Lengde  60 cm
 

Benk uten rygg 
Sittehøyde 45 cm 
Sittedybde 39 cm
Bredde 103 cm
Totalhøyde  45 cm 
 

Krakk 
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde 39 cm 
Bredde  51 cm 
Totalhøyde  45 cm 



ARIO C I T Y
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TUVA REST

For en pust i bakken! I Tuva Rest har vi fått frem den ultimate hvilestillingen i en typisk parkbenk. 

Den er lavere, med en unik design på sete og rygg som gir en mer komfortabel og utsøkt sittestilling. 

Treverk i limtre furu impregnert med Royal Linolje og understell i varmgalvanisert kraftig stål og miljøvennlig 

lakk gir møblene god tyngde. Med enkle muligheter til forankring er møblene også sikre i alle miljøer. Møbel 

for allsidig bruk; hvor enn en ønsker en mulighet for å samle tanker og puste ut, der passer Tuva Rest.

3-seter med rygg
Sittehøyde  44 cm
Sittedybde  41 cm
Bredde  160 cm
Totalhøyde  80 cm
 

2-seter med rygg
Sittehøyde  44 cm
Sittedybde  41 cm
Bredde  103 cm
Totalhøyde  80 cm
 

Stol
Sittehøyde  44 cm
Sittedybde  41 cm
Bredde  50 cm
Totalhøyde  80 cm
 

Blomsterkasse 
Med avtagbar innsats for beplantning.

Bredde 44 cm i høyde 48 og 73 cm

3-seter uten rygg
Sittehøyde  44 cm 
Sittedybde  41 cm
Bredde  160 cm
Totalhøyde  44 cm
 

2-seter uten rygg
Sittehøyde  44 cm 
Sittedybde  41 cm
Bredde:  103 cm
Totalhøyde:  44 cm
 



TUVA R E ST
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TUVA TIME

Bord og sittemøbler som sammen inviterer til samhandling gjennom design! Tuva Time er en serie utemøbler 

som har kvalitetstid i fokus. Det karakteristiske timeglass-designet gir god plass til inn og utstigning fra benk, 

og med 45 cm sittehøyde på benker og 70 cm bordhøyde har en god plass til bena for både store og små. 

Treverk i limtre furu impregnert med Royal Linolje og understell i varmgalvanisert kraftig stål og lakkert 

i miljøvennlig lakk. Gode og enkle forankringsmuligheter gjør møblene sikre i alle miljøer.

3-seter med rygg
Sittehøyde  45 cm
Sittedybde  41 cm
Bredde  160 cm
Totalhøyde  80 cm
 

2-seter med rygg
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  41 cm
Bredde  103 cm
Totalhøyde  80 cm
 

Stol med rygg
Sittehøyde  45 cm  
Sittedybde  41 cm
Bredde  50 cm
Totalhøyde  80 cm

Bord 
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm
Lengde  160 cm
 

Bord 
Høyde  70 cm 
Bredde  80 cm 
Lengde  103 cm
 

Blomsterkasse 
Med avtagbar innsats for beplantning.

Bredde 44 cm i høyde 48 og 73 cm

3-seter uten rygg
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  41 cm
Bredde  160 cm
Totalhøyde 45 cm
 

2-seter uten rygg
Sittehøyde  45 cm 
Sittedybde  41 cm
Bredde  103 cm
Totalhøyde  45 cm
 



TUVA T I M E



TREVRK
Våre utemøbler er produsert i norsk vannfast limtre av saktevoksende 
furu. Treverket er behandlet med Royal Klar Impregnering for å sikre 
god formstabilitet og beskytte mot råte. Været vil ta tak i treverket slik 
at møblene over tid vil oppnå en grålig patina. Nyansene på patinaen 
vil variere, alt etter hvordan været har fått satt sitt preg. 

VEDLIKEHOLD TREVERK
Bruk en kost/klut og vann for fjerning av smuss og skitt ved behov. 
Unngå bruk av fettløsende midler på overflatene. Behov for etter-
behandling av trevirke med klar terrasseolje kan variere ut fra 
område møbelet er plassert.

PRODUKT
INFORMASJON
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SKRUER
For å tåle tiltenkt bruk er alle våre modeller levert 
med syrefaste skruer.

UNDERSTELL
Alle stålunderstelll varmgalvaniseres i korrosjonsklasse C5 for lang levetid.
Egnet for svært korrosive miljø med høy fuktighet og agressiv atmosfære. 
Understell i Aluminium er produsert i kraftig tykkvegget alurør. 
 
MILJØVENNLIG OG SLITESTERK LAKK
Alle understell lakkeres standard i Jotun Sahara Collection i RAL 7021, 
en svært slitesterk og svanemerket miljølakk med fin struktur 

FORANKRING
Modellene Ario Urban og Tuva kan festes til alle faste underlag 
gjennom klargjorte festepunkt. 



DYNOFORM U T E M Ø B L E R 



Jarle Slyngstad
Designer av ARIO / TUVA

“Jarle Slyngstad er en designer med lang 
og bred erfaring fra norsk møbelindustri. 
Han er opptatt av at god form springer ut 
av gode funksjonelle løsninger. Jarle er 
opptatt av bærekraft og mener at den 
beste miljøgevinsten får vi ved å skape 
kvalitetsprodukter med gode funksjoner 
og lang levetid.”

Dynoform AS
Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

+47 70 25 54 70
kontor@dynoform.no

www.dynoform.no
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Vi skaper møbler for morgendagen


