
Cadabra RenässansTM - Kollektion Smidesmöbler 

Handgjorda smidesmöbler för orangerimiljö tillverkade i Florens, Italien.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler 

Handgjorda smidesmöbler för orangerimiljö tillverkade i Florens, Italien.

Vår idé… är att erbjuda finsmakaren känslan och den tidlösa skönheten från medelhavskulturen. Äkta vara 
baserat på hantverk och endast naturliga material som skänker värme och åldras vackert med värdighet.  Med 
smidesmöbelkollektionen RenässansTM vänder vi oss till finsmakaren och livsnjutaren som söker det exklusiva 
och vackra, möbler av hög kvalitet och klass och som är beständiga. 

Kollektionen RenässansTM består av …sittsköna stolar, karmstolar, fåtölj, fotpall, soffa, solvagn, ottoman och 
många olika bord. Möblerna handtillverkas av en mindre smedja i Florens, Toscana och är fullständigt unika i 
Skandinavien. Omsorgen om detaljerna och kvaliteten är mycket hög. Smidet är rostskyddsbehandlat och 
pulverlackerat i hög temperatur för att passa vårt klimat för orangeriet, uteplatsen, balkongen eller varför inte 
inomhus i relax & spa avdelningen, lobbyn och loungen. 
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Smidesstol RenässansTM Piazza

Den gedigna smidesstolen RenässansTM Piazza finns i två olika utföranden där ovandelens utsmyckning varieras.  
Piazza skiljer sig från andra smidesstolar på marknaden, oftast från Marocko eller Asien, genom att den är mer 
sittriktig och framförallt smidd av massivt järn. Ingen stol som blåser omkull precis. Det Italienska namnet Piazza 
betyder fyrkant och mötesplats vilket går igen i stolarnas syfte, design och funktion. 

Mått: 41x43cm och höjd 90cm. Vikt 8kg.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Dimension ben 14mm, rygg  12mm och sits/rygg- plattjärn 20x1,5mm. OBS! Ej stålrör utan gediget 
massivt stål i alla delar vilket borgar för en hög kvalitet. Gummitassar är standard.

Pris: 2.950/3.450 (snäcka respektive knopp) kr inkl. moms fritt Dalby. Fri leverans vid köp av två stolar. 
Offert lämnas vid större antal.

Dynor: Skräddarsydda generösa dynor i Sverige av Sunbrella® tyger. För mer info se sidan 11.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Smidesstol RenässansTM Piazza – Karmstol

Den gedigna smidesstolen RenässansTM Piazza finns också med armstöd.  Piazza skiljer sig från andra smidesstolar 
på marknaden, oftast från Marocko eller Asien, genom att den är mer sittriktig och framförallt smidd av massivt 
järn. Ingen stol som blåser omkull precis. Det Italienska namnet Piazza betyder fyrkant och mötesplats vilket går 
igen i stolarnas syfte, design och funktion. 

Mått: 41x53cm och höjd 90cm. Vikt 9,5kg.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Dimension ben 14mm, rygg  12mm och sits/rygg- plattjärn 20x1,5mm. OBS! Ej stålrör utan gediget 
massivt stål i alla delar vilket borgar för en hög kvalitet. Gummitassar är standard.

Pris: 4.495 kr inkl. moms fritt Dalby. Fri leverans vid köp av två stolar. Offert lämnas vid större antal.

Dynor: Skräddarsydda generösa dynor i Sverige av Sunbrella® tyger. För mer info se sidan 11.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Smidesfåtölj RenässansTM Medici

Den sittsköna smidesfåtöljen RenässansTM Medici  är generös och klassiskt stilren. Lutningen på ryggen 
är enkelt ställbar, länk för länk, tack vare en finurlig såväl som vacker konstruktion med kedjor. Medici går 
även att fälla ned och använda som dagbädd tillsammans med fotpallen för en avkopplande tupplur. 
Separat fotpall finns att köpa till. 

Mått: Fåtölj Medici 60x65cm och höjd 90cm. Separat Fotpall 60x65cm.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Dimension ben solitt järn 18mm, rygg solid 12mm och sits/rygg- plattjärn 20x1,5mm. OBS! Ej stålrör utan 
gediget massivt stål i alla delar vilket borgar för en hög kvalitet. Gummitassar är standard.

Pris: Fåtölj 7.950kr och Fotpall 2.950kr inkl. moms och fri leverans. Offert lämnas vid större antal.  

Dynor: Skräddarsydda generösa dynor i Sverige av Sunbrella® tyger. För mer info se sidan 11.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

RenässansTM Ottoman

Tillsammans  med smidesfåtöljen och/eller soffan är Ottomanen en  flexibel och speciell loungemöbel med 
klass. Ottoman är också  vacker och användbar som solitär. Funkar utmärkt som fotpall men också att sitta i 
den - gärna ett par som gillar att sitta tätt ihop.

Mått: 81x81cm och höjd 59cm.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Dimension ben 18mm och plattjärn 20x1,5mm. OBS! Ej stålrör utan gediget massivt stål i alla delar vilket 
borgar för en hög kvalitet. Gummitassar är standard.

Pris: 5.500 kr inkl. moms  och fri leverans . Offert lämnas vid större antal.

Dynor: Skräddarsydda generösa dynor i Sverige av Sunbrella® tyger. För mer info se sidan 11.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Solvagn RenässansTM Dolce

I den unika Solvagnen RenässansTM Dolce kan du koppla av fullständigt.  Lutningen på ryggen är precis 
som på fåtöljen Medici enkelt ställbar genom en finurlig och vacker konstruktion med kedjor och går att 
få ned till en skön dagbädd. Tack vare de vackra smideshjulen så kan solstolen smidigt flyttas omkring.

Mått: 60x140cm och höjd 90cm.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Dimension ben 18mm, rygg 12mm och sits/rygg- plattjärn 20x1,5mm. OBS! Ej stålrör utan gediget massivt 
stål i alla delar vilket borgar för en hög kvalitet. Gummitassar är standard.

Pris: 10.450 kr inkl. moms och fri leverans. Offert lämnas vid större antal.

Dynor: Skräddarsydda dynor i Sverige av Sunbrella® tyger. För mer info se sidan 11.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Smidessoffa RenässansTM Divano

Tvåsitssoffa RenässansTM Divano som matchar fåtöljen Medici. Snyggt att gruppera tillsammans. 
Lutningen på ryggen är precis som på fåtöljen Medici enkelt ställbar genom en finurlig såväl som vacker 
konstruktion med kedjor. Sittdynan går att få både i hel bredd såväl som separata dynor.

Mått: 120x65cm och höjd 90cm.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Dimension ben solid järn 18mm, rygg solid 12mm och sits/rygg- plattjärn 20x1,5mm. OBS! Ej stålrör utan 
gediget massivt stål i alla delar vilket borgar för en hög kvalitet. Gummitassar är standard.

Pris: 14.950 kr inkl. moms  och fri leverans. Offert lämnas vid större antal.

Dynor: Skräddarsydda dynor i Sverige av Sunbrella® tyger. För mer info se sidan 11.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Smidesbord RenässansTM Dinè och Lounge

Flera olika smidesbord finns i RenässansTM kollektionen. Matbord Dinè (höjd 75cm) matchar stolen 
Piazza och Fällstolarna. Loungebord (höjd 45cm) matchar fåtöljen Medici, soffan Divano och Ottomanen. 
Bord levereras med valbara skivor som; stålskiva 6mm, härdat frostat glas 12mm och olika stenskivor 
20mm. Det går även bra att köpa enbart underreden om man vill ordna skivan själv.

Mått:. Dinè i sidomåtten; 80x80, 90x90cm, 120x80, 120x90, 150x90, 180x90. Höjd 75cm. Lounge i 
måtten 40x40, 70x70 och 120x70cm samt höjd 45cm. Finns önskemål om andra mått går detta bra att 
beställa.

Material: Massivt smide som är galvaniserat och pulverlackerat i hög temperatur för att klara vårt klimat. 
Valbara ytskikt; stål 6mm, härdat frostat glas (en sida) 12mm, olika stenskivor 20mm (lavasten, granit, 
marmor, kalksten, skiffer etc). Ståldimension ben 18mm och plattjärn 20x1,5mm. OBS! Massivt stål vilket 
borgar för en hög kvalitet.

Pris:  Angående priser se sidan 10. Offert lämnas vid större antal. Alla priser är inkl. moms.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Översikt Priser Bord 

Till RenässansTM kollektionen och smidesfällstolarna tillhandahåller vi ett stort sortiment av olika 
handgjorda runda och fyrkantiga bord. Bord både för mat och cafè-möblemang såväl som Loungemiljö 
och mindre låga sidebord.

Sortimentet och designen har sitt ursprung samt är tillverkade på tre olika platser; i) Cadabra
RenässansTM, Toscana ii) Mosaikbord runda och fyrkantiga ifrån Marrakesh samt iii) fyrkantiga Kakelbord 
ifrån Palestina.

Översikt Priser Bord: Alla priser inklusive moms. 

Matbord, höjd 75cm:                   stålskiva 6mm Glasskiva 12mm Lavasten/Marmor-Carrarra 20mm

1. RenässansTM 80x80cm               9.995:- 9.995:- 12.950:-

2. RenässansTM 90x90cm             10.500:- 10.500:- 14.950:-

3. RenässansTM 120x80cm           12.450:- 12.450:- 17.500:-

4. RenässansTM 120x90cm           12.950:- 12.950:- 18.500:-

5. RenässansTM 150x90cm           13.950:- offert                                           offert

6. RenässansTM 180x90cm           14.950:- offert                                           offert

7. RenässansTM runt dia 60cm                                                                                           9.950:-

8. Mosaikbord Marrakesh rektangulära, se sid 11;  80x80cm - 4.950kr och 120x80cm - 7.500kr

9. Mosaikbord Marrakesh runda, se sidan 11; dia 60cm - 2.950kr och 80cm - 3.950kr

10. Kakelbord Palestina, se sidan 12; 180x90cm - 14.950kr

Loungebord, höjd 45cm:

1. RenässansTM 70x70cm                6.950:- 7.950:- 9.950:-

2. RenässansTM 120x70cm              9.950:- 9.950:- 13.500:-

3. RenässansTM 40x40cm                                               4.950:-

4. Mosaikbord Marrakesh rektagulära; 40x40cm - 1.950kr 

5. Mosaikbord Marrakesh runda; Dia 40cm - 2.250kr, 60cm - 2.950kr och 80cm - 3.950kr

6. Kakelbord Palestina, se sidan 12; 120x60cm - 8.500kr

7. Kakelbord Palestina, se sidan 12;  60x60cm - 5.950kr

Kommentarer: För alla storlekar av RenässansTM bord kan man välja på skiva av stål 6mm, härdat grönt 
frostat glas (en sida) 12mm, lavasten/marmor 20mm samt även enbart underredet - så kan man ordna 
skivan själv. Höga 120x80cm Mosaikbord finns i brunt, svart/sand och grönt. Runda mosaikbord finns i 
fler färger. Kakelborden finns i blått och grått. Det går också bra att specialbeställa bord i andra mått och 
färger men då med längre leveranstid.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Handgjorda Mosaikbord ifrån Marrakesh 

Till RenässansTM kollektionen erbjuder vi även olika färglada handgjorda mosaikbord ifrån Marrakesh. 
Borden finns i många olika färger och mått både som matbord samt lägre loungebord.

Mått: Matbord höjd 75cm - Fyrkantiga Mosaikbord sidomått 80x80 och 120x80cm samt runda bord i 
diametrar från 40 till 80cm. Matborden matchar Piazza- och Fällstolarna. Loungebord höjd 45cm –
Fyrkantiga i sidomåtten 70x70 och 120x70cm samt runda bord i diameter från 40 till 80cm. Loungebord
matchar Medici och Divano. Mindre och låga kakel- och mosaikbord, 40x40cm, passar bra som Sidebord
till solvagnen Dolce. 

Material: Mosaikerna är lagda för hand i cement och varje bord blir unikt och levande. Borden omges av 
en solid järnring. De lätta stativen är av enklare smide baserat på ihåliga järnrör. Järnet är ej rostskydds-
behandlat men går bra att måla med tex Hammarlack. Borden måste förvaras frostfritt under vintern.

Pris: Runda Mosaikbord Dia 40cm - 2.250kr, Dia 50cm - 2.650kr, Dia 60cm - 2.950kr, Dia 80cm - 3.950kr. 
Matbord fyrkantiga Mosaikbord; 80x80cm - 4.950kr och 120x80cm - 7.500kr samt låga Mosaik och 
Kakelbord 40x40cm - 1.950kr. Alla priser är inkl. moms. 
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Handgjorda Kakelbord ifrån Palestina

Till RenässansTM kollektionen erbjuder vi även blå och grå handgjorda fyrkantiga kakelbord ifrån Palestina 
i två olika mönsterkompositioner. Borden finns både som matbord och loungebord med olika mått. 

Mått: Matbord, höjd 72cm, sidomått 180x90cm samt vikt 49kg. Matchar Piazza- och 
Fällstolarna. Olika Loungebord, höjd 48cm, med sidomåtten 60x60 och 120x60cm. Matchar 
loungemöblerna; fåtöljen Medici, soffan Divano och solvagnen Dolce. 

Material: Underredet är tillverkat av rostskyddsbehandlat gediget smide. Konstruktionen är 
stabil och samtidigt hopfällbar, vilket gör det enkelt att plocka in och förvara bordet under 
vinterhalvåret. Bordsskivan består av handdekorerad kakel som är gjuten på plats med silikon. 
Borden har därför en förhållandevis låg vikt. Alla bordsben har gummifötter vilket skyddar 
underlaget mot repor. Går bra att placera inomhus på t. ex parkett eller stengolv.

Pris: Stora matbordet med sidomått 180x90cm - 14.950kr. Loungebord 120x60cm - 8.500kr och 
det mindre 60x60cm - 5.950kr. Alla priser är inkl. moms. 

Övrigt: Gediget måttanpassat skyddsöverdrag för bordsskivan medföljer utan kostnad. Används 
för att skydda bordet från smuts och väta och förlänger bordets livslängd. Obs! Skyddar ej mot 
kyla. Bordet måste förvaras frostfritt under vintern.
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Cadabra RenässansTM – Kollektion Smidesmöbler

Skäddarsydda Dynor

Skräddarsydda dynor och kuddar i tyg från Sunbrella® av mycket hög kvalitet erbjuder vi genom 
vår samarbetspartner Kvarnby Textil i Mölndal, Göteborg. Vi tillhandahåller ett mycket stort urval 
av färger och mönster, vilket är unikt på marknaden. Du kontaktar Kvarnby Textil direkt och får 
hjälp med att göra ditt personliga val av dynor och kuddar. Priser finner du på vår hemsida 
www.cadabradesign.se eller www.kvarnbytextil.se

Mått: Mallar finns framtagna för dynorna till de olika RenässansTM möblerna. Kvarnby Textil skräddarsyr 
dynor utifrån ditt val av färg och mönster. Tjocklekar 3cm för Piazza stolen och 10cm för övriga dynor. 
Som alternativ till ryggdyna erbjuder vi också en lite ”rundare” ryggkudde. 

Design: Dragkedja för att ta av tyget vid tvätt. Fastsydda kardborrband för att  fästa dynan vid stolen. 

Du har ett mycket stort urval av mönster och färger att välja på. Urvalet hittar du på www.kvarnbytextil.se

Skötselråd:  Sunbrella ® tyget är i sig mycket lättskött. Dynorna är vändbara. Tyget är avtagbart och 
maskintvättbart  i 40°C. Dropptorkas. Strykjärn kan användas med låg värme.

Material: Sunbrella ® av spinnvävd akryl är ett premium-utomhustyg som ej bleknar, är väderbeständigt 
och smuts och vattenavvisande.  Dynor med kärna av kallskum och vadderat för högsta finish. Stort urval 
av färger och mönster . 
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