
ARIO UTEMØBLER



ARIO UTEMØBLER

V i  s k a p e r  m ø b l e r 
f o r  m o r g e n d a g e n



A R I O  U T E M Ø B L E R

Ario er en norsk-produsert utemøbelserie i skandinavisk design, 

tilpasset det nordiske klimaet. Designet er enkelt og rent, 

med stramme linjer og avrundede kanter. Møblene er 

produsert i norsk vannfast limtre av furu som igjen 

er Royal impregnert. Over tid vil treverket naturlig blekes 

av vær og vind, og man vil oppnå en grålig patina. 

Alle Ario bord, benker og stoler kan stables pent i høyden, 

de er lette av vekt og kan enkelt håndteres uten hjelp. 

Her ser du krakk + Benk m.rygg + Standardbord + Spisestol

ARIO UTEMØBLER



ARIO UTEMØBLER

Dynoform er en ung møbelprodusent etablert på lang erfaring og kunnskap. Vår visjon er 

å skape kalitetsmøbler du kan nyte godt av lenge. Dette er et resultat av fokus på tidløse design, 

bærekraftige kvalitetsmaterialer, og moderne produksjonsteknologi. 

Vi produserer møbler med høy kvalitet og lang holdbarhet. Det viktigste for oss er at du skal 

kunne ha glede av møblene lenge. Dette skal du kunne gjøre på bakgrunn av de valgene vi 

har tatt; hvilke råvarer som benyttes. Disse råvarene og materialene får vi fra våre norske 

medleverandører, og sammen skaper vi kvalitetsmøbler, ment for å vare. 

Tilpasset 
det nordiske 

klimaet 
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Dynoform AS

Vikøyra Industriområde 6

NO-6230 Sykkylven

+47 70 25 54 70
+47 48 26 92 75

www.dynoform.no

The Norwegian Feeling
For mange er assosiasjonene med “det norske” ei fjellseter 
med skianlegg, kakao og langrennsski, eller i hagen rundt 
bålpanna med barn eller barnebarn og pinnebrød. 

For mange er det støyen fra trafikken i en bakgård 
i en av landets største byer, ved uteserveringen 
på en restaurant mens andre stresser forbi, 
eller på en terrasse med utsikt over fjorden. 
Kanskje du finner den på brygga mens du 
hører på bølgene som slår inn mot land. 
Kanskje det er solbrente kinn, 
kanskje er det neglebit. 

Uavhengig av hvor du får denne følelsen, 
vi er der for deg. Dynoform designer, utvikler 
og produserer møbler skapt for den Norske 
livsstilen og det nordiske klimaet.

Jarle Slyngstad
Designer av ARIO

“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.”



Spisestol 
Sittehøyde 45,2 cm
Sittedybde 39,1 cm 
Totalhøyde 74,4 cm 
Bredde 50,8 cm 
Vekt 6,4 kg

Benk m.rygg 
Sittehøyde 45,2 cm 
Sittedybde 39,1 cm
Totalhøyde 74,4 cm 
Bredde 102,8 cm 
Vekt 11,3 kg

Krakk 
Sittehøyde 45,3 cm
Sittedybde 39,1 cm
Bredde 50,9 cm
Vekt 5kg

Benk u.rygg
Sittehøyde 45,3 cm
Sittedybde 39,1 cm
Bredde 102,9 cm
Vekt 8,3 kg

Kafèbord
Høyde 70,3 cm
Lengde  61,4 cm
Bredde 79,4 cm
Vekt 9,6 kg

Standardbord 
Høyde 70,3 cm
Lengde  113,8 cm
Bredde 79,3 cm
Vekt 15,4 kg

Langbord 
Høyde 70,3 cm 
Lengde  168,8 cm 
Bredde 79,3 cm 
Vekt 23 kg 

Gelenderbord
Høyde 72,5 cm
Diameter krok 18,4 cm  
Dybde Bordplate 39,1 cm  
Bredde 73 cm
Vekt 6,9 kg

Blomsterkasse Liten
Høyde 47,5 cm
Bredde 44,1 cm
Vekt 12,2 kg

Blomsterkasse Stor 
Høyde 77,5 cm
Bredde 44,1 cm 
Vekt 18 kg 

Treverk: Royal Klar Impregnert

Treverket vil lysne og gråne over tid. 
Den grålige nyansen vil variere, 

alt etter hvordan møblet 
har blitt utsatt for vær og vind.

Beina er pulverlakkert 
i miljøvennlig og 

slitesterk lakk med 
fin struktur i 

fargen Sahara.

Gelenderbordet kan 
tilpasses de fleste typer 
rekkverk, og justeres slik 
at bordplaten er i vater.

Skånsomt mot underlaget

www.dynoform.no

For mer 
informasjon:

ARIO KOMPONENTER

Blomsterkassene
inkluderer 
avtagbar innsats
for beplantning.


