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DELTA

NO: DELTA er en svært behagelig 
møbelserie med høyt fokus på 
nettopp komfort og funksjonalitet. 
Med sin enkle utforming er dette 
også en veldig anvendelig serie. 
DELTA er tilgjengelig som 1-, 2- og 
3-seter, høyrygget stol, trillestol, 
hevestol og fotskammel. DELTA 
tilfredsstiller de fleste krav: avtagbart 
sete- og ryggtrekk, lavere eller høyere 
sittehøyde, inkontinensduk, pute 
på armlener og fylte vangesider. De 
høyryggede stolene kan leveres med 
eller uten hodesidestøtte. DELTA 
serien inkluderer bord med hjul, 
serveringsvogn og spisebrett.

EN: DELTA is a very comfortable range 
of furniture with a strong focus on 
just comfort and functionality. With its 
simple lines this is a highly adaptable 
series. DELTA is available as a 1-, 2- and 
3-seater, high-backed chair, wheel 
chair, elevating chair and stool. DELTA 
can meet all your requirements: 
removable seat and back cover, lower 
or higher seating level, incontinence 
sheet, plus cushion on armrest and 
closed side walls. The high backed 
chair can be delivered with or without 
abutment for head. DELTA includes 
table with wheels, serving trolley and 
dining tray.

Design

DELTA

DELTA II                     DELTA ORIGINAL
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DELTA II

 2104  2107  2102  1054

Sittehøyde / Seating height: 45 
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DELTA II

 2105  2113     2114 1055

Sittehøyde / Seating height: 45 
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DELTA II

 2401 2402 2403

Sittehøyde / Seating height: 45 
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DELTA 

                    2300 2301  2108 1058 1059
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 1063 1131 1138 1140

Sittehøyde / Seating height: 45 

DELTA ORIGINAL
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DELTA ORIGINAL

Sittehøyde / Seating height: 45 

 1120  1137    1139 1183
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DELTA ORIGINAL

Sittehøyde / Seating height: 45 

                                   1661                            1650                          1651                                 1652              
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DELTA

NO: MATERIALER 

Sete Formstøpt skum med stålinnlegg og Nozag-fjærer   
Rygg Formstøpt skum med stålinnlegg, fjærer og bånd 
Treverk Bjørk eller bøk 
Bekledning  Stoff eller hud 

EN: FINISHES 

Seat Moulded foam with steel frame and Nozag-springs
Back Moulded foam with steel frame, springs and band
Wood Birch or beech
Upholstery Fabric or leather
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NEXUS

NO: NEXUS er et frisk pust innen 
helse møbler. Her har designeren 
klart å skape et stramt og nett møbel 
som tilfredsstiller de høye kravene 
som helsemøbler har til komfort og 
funksjonalitet. Dette gjør NEXUS til 
en svært elegant og nett serie som 
kan passe inn i et hvert miljø. Serien 
omfatter 1-, 2- og 3-seter, der alle 
sitteplasser kan leveres med eller uten 
nakkestøtte. Åpningen mellom sete 
og rygg forenkler renhold. Alternative 
sittehøyder kan tilbys, armleneputer, 
samt at bekledningen på alle puter er 
avtagbare.

EN: NEXUS is a breath of fresh air in 
healthcare furniture. The designer has 
managed to create a sleek and light 
furniture that meets the high standards 
that health-furniture has to comfort 
and functionality. This allows NEXUS to 
a very elegant and clean series that can 
fit into any environment. The series
includes 1-, 2- and 3-seater, where all 
seats are available with or without 
headrest. The gap between seat 
and back makes maintenance easy. 
Alternative heights can be offered, 
cushion on armrest, and removable 
covers on all cushions. 

Mikael Pedersen
Designer

NEXUS
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NEXUS

 1161 1162  1163

Sittehøyde / Seating height: 46 
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NEXUS

 1268 1169 1154                                1165

Sittehøyde / Seating height: 46 
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NEXUS

 1147 1148 1149

Sittehøyde / Seating height: 46 
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NEXUS

 1150 1151 1152

Sittehøyde / Seating height: 46 
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NEXUS

                                      1172                                                                                                   2108

Sittehøyde / Seating height: 43 
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NO: MATERIALER 

Sete Formstøpt skum med stålinnlegg og Nozag-fjærer    
Rygg Formstøpt skum med stålinnlegg og Nozag-fjærer  
Treverk Bjørk, bøk eller eik 
Bekledning  Stoff eller hud

EN: FINISHES 

Seat Moulded foam with steel frame and Nozag-springs 
Back Moulded foam with steel frame and Nozag-springs 
Wood Birch, beech or oak
Upholstery Fabric or leather

NEXUS
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SALINA

NO: SALINA – med sitt klassiske utrykk 
bidrar SALINA til et lunt og hyggelig 
miljø. Dette er serien som skaper 
den gode hjemmefølelse. Mange 
alternativer å velge mellom: 1-, 2- og 
3-seter, høyrygget stol med trinnløs 
regulering eller vipp, trillestol, elektrisk 
hevestol og fotskammel. Modellen har 
åpning mellom sete og rygg for enkelt 
renhold. Alternativ for inkontinensduk 
i sete, avtagbare sete- og ryggtrekk. 
Mulighet for åpne vanger, vanger med 
spiler, fylte vanger eller fylte vanger 
med spiler. SALINA serien omfatter 
også stablebar spisestuestol med eller 
uten armlener. Mulighet for hjul på 
framben for stoler med armlen. 

EN: SALINA - with its classic expression 
SALINA contributes to a warm and 
friendly environment. This is the series 
that creates that good home feeling. 
Plenty of options to choose from: 1-, 
2- and 3-seater, high backed adjustable 
chair, wheel chair, tilting chair, electric 
elevating chair and foot stool. Easy 
maintenance as the model has gap 
between seat and back. Options for 
incontinence sheet in seat, removable 
seat and back cover. Possibility for open 
sides, sides with ribs or closed. SALINA 
includes stackable dining chair with or 
without armrest.

Målfrid Vik
Designer

SALINA
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SALINA

Sittehøyde / Seating height: 46 

 1285  1286    1287  1292
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SALINA

Sittehøyde / Seating height: 46 

 1276                                                              1275                                                                 1277 1211                                                                
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SALINA

 1293 1294 1295 1296
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SALINA

 1272 1273 1274

Sittehøyde / Seating height: 46 
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SALINA

Sittehøyde / Seating height: 47

   1309                                                               1310                                                                          1311                                                                1315

Kun bjørk / Birch only
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SALINA

            1278                                   1307                          2108             1058 1059
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NO: MATERIALER 

Hvilestoler:
Sete Formstøpt skum på stålramme og Nozag-fjærer    
Rygg Formstøpt skum med stålinnlegg   
Treverk Bjørk, bøk eller eik
Bekledning  Stoff eller hud

Spisestuestoler:
Sete Formskjært skum på tre     
Treverk Bjørk, bøk eller eik
Bekledning  Stoff eller hud

EN: FINISHES 

High back chairs:
Seat Moulded foam with steel frame and Nozag-springs  
Back Moulded foam with steel frame 
Wood Birch, beech or oak 
Upholstery Fabric or leather

Dining chairs:
Seat Cut foam on wood  
Wood Birch, beech or oak  
Upholstery Fabric or leather

SALINA
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BANKETT

NO: BANKETT er en enkel og lett 
stablestol, som egner seg godt som 
konferansestol, besøkstol, så vel som 
kantinestol. Alternativer for stoff og 
hud, med eller uten armlene, avtagbart 
setetrekk, inkontinensduk, hjul på 
forbena og rekkekopling. BANKETT 
er også tilgjengelig med et fleksibelt 
sete, der setehøyden kan justeres til 13 
forskjellige nivåer.

EN: BANKETT – simple and light chairs 
for conference halls, waiting areas, 
even for your dining table!
Options for fabric or leather, with or 
without armrest, removable seat cover, 
incontinence sheet, wheels on the 
front legs and a rail joint. BANKETT is 
available with a flexible seat, where 
the seat height can be adjusted to 13 
different levels.

BANKETT

Design
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 1019 1020 1024       1027

BANKETT

Sittehøyde / Seating height: 46
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NO: MATERIALER 

Sete Formskjært skum på tre     
Rygg Formskjært skum på tre   
Treverk Bjørk eller bøk  
Bekledning  Stoff eller hud

EN: FINISHES 

Seat Cut foam on wood 
Back Cut foam on wood 
Wood Birch or beech
Upholstery Fabric or leather

BANKETT
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GAMMA

NO: GAMMA er en lett og nøytral 
utformet bordserie med et moderne 
utrykk. Leveres med hjørnebein, 
kryssbein eller søylebein i høyde 60 
eller 72 cm.

EN: GAMMA is a light and neutral 
designed table series with a 
contemporary expression. available 
with corner legs, pedestal with four 
prongs or T legs in 60 or 72 cm. height.

GAMMA

Design
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    1487 1488 1489 
    1269 1270 1271 

GAMMA

Bordplater side 44-46  /  Table tops pages 44-46

(H60)
(H72)
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NO: MATERIALER 

Bordplate 22 mm MDF     
Overflate Melamin eller laminat    
Utførelse Bjørk eller bøk  
Ben  Bjørk eller bøk

EN: FINISHES 

Table top 22 mm MDF 
Surface Melamine or HPL  
Finish Birch or beech 
Legs Birch or beech

GAMMA
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LIP

NO: LIP er spise-/kantinebord med 
rene linjer og et enkelt og innbydende 
uttrykk. Leveres med hjørnebein
eller søylebein i høyde 60 eller 72 cm. 
Salongbord kan leveres med avishylle. 
LIP hev-/senkbart bord med søyleben 
kan justeres fra høyde 68 til 80 cm.

EN: LIP is dining / canteen table with 
clean lines and a simple and inviting 
expression. Available with corner legs 
or T-legs in height 60 or 72 cm. Coffee 
table can be supplied with magazine 
shell. LIP elevating table can be 
adjusted from height 68 cm to 80 cm.

LIP

Design
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 1513 1514  
 1415 1416 1398                                                        H68-70 1561 

LIP

Bordplater side 44-47  /  Table top pages 44-47

(H60)
(H72)
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NO: MATERIALER 

Bordplate 22 mm MDF     
Overflate Melamin eller laminat    
Utførelse Bjørk, bøk, eik eller hvit   
Ben  Bjørk, bøk eller eik

EN: FINISHES 

Table top 22 mm MDF 
Surface Melamine or HPL  
Finish Birch, beech, oak or white  
Legs Birch, beech or oak

LIP
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LIP & GAMMA

 1441 1442    1443 1444 1445

 1446  1447    1448        1449

Bordplater / Table Tops for Lip & Gamma
Bordplater i alternativ laminat og melamin tilgjengelig / Table tops in alternative HPL or melamine available
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LIP & GAMMA

 1454 1455    1456 1457 1458

 1450  1451    1452        1453

Bordplater / Table Tops for Lip & Gamma
Bordplater i alternativ laminat og melamin tilgjengelig / Table tops in alternative HPL or melamine available
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LIP & GAMMA

 1459                                                            1460 

 1461 1462       1463 

Bordplater / Table Tops for Lip & Gamma
Bordplater i alternativ laminat og melamin tilgjengelig / Table tops in alternative HPL or melamine available
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 1461 1462       1463 

LIP 

 1501                      1502 

 1498 1499          1500 

Avishylle / Magazine Tray for Lip
Plater i alternativ laminat og melamin tilgjengelig / Trays in alternative HPL or melamine available
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NEXUS

NO: NEXUS fungerer som salong - eller 
spisebord i både moderne og klassiske 
miljø. Nexus bord har standardhøyde 
65 eller 75 cm. Leveres med sarger 
og alle bena har høydejusterbare 
skruer. Matchende møbler er NEXUS 
helseserien.

EN: NEXUS is suitable for dining and 
canteens, corresponds with modern 
and classic environment. Table base 
with four legs height 65 or 75 cm. 
Matching furniture is NEXUS health 
care.

Mikael Pedersen
Designer

NEXUS
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NEXUS

 1617
 1417

Bordplater side 51-52 / Table top pages 51-52

 1617
 1417

(H65)
(H75)
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NEXUS

 1565                                                            1566 

 1567 1568          1569 

Bordplater / Table Tops for Nexus
Bordplater i alternativ laminat og melamin tilgjengelig / Table tops in alternative HPL or melamine available
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 1570 1571    1572        1573

NEXUS

 1574  1575    1576        1577

Bordplater / Table Tops for Nexus
Bordplater i alternativ laminat og melamin tilgjengelig / Table tops in alternative HPL or melamine available
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NO:   MATERIALER 

Bordplate   19 mm med faset kant     
MDF Overflate Melamin eller laminat    
Tresorter   Bøk, bjørk eller eik   
Ben    Heltre
Tresorter   Bøk, bjørk eller eik

EN:   FINISHES 

Table top   19 mm with bevelled edges
MDF Surface   Melamine or HPL
Wood   Beech, birch or oak  
Base   Solid wood  
Wood   Beech, birch or oak

NEXUS
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DELTA

NO: DELTA er et enkelt, men solid 
platemøbelsystem. Serien består 
av seng, nattbord med eller uten 
nedfellbart sidebord, garderobeskap 
og kommode.

EN: DELTA is a simple but solid board 
furniture system. The model consists 
of bed, night stand with or without 
collapsible side table, wardrobe and 
dresser.

DELTA

Design
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DELTA

 1105      1107  1108 1106
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DELTA

 1127  1128 1129 1130

Produktene er også tilgjengelig i melamin / Products also available in melamine
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DELTA

 1132  1133  1134 1135 1136

Produktene er også tilgjengelig i melamin / Products also available in melamine
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NO: MATERIALER 

Plate 19 mm sponplate     
Overflate Melamin eller laminat    
Utførelse Bjørk eller bøk   
Tre  Bjørk eller bøk
Madrass LFK

EN: FINISHES 

Boards 19 mm chip board 
Surface Melamine or HPL
Finish Birch or beech  
Wood Birch or beech  
Mattress LFK

DELTA
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SELMA

NO: SELMA har et solid og raffinert 
preg som passer perfekt inn i 
forskjellige interiørstiler. SELMA 
systemet består av framskap med lys, 
multimediabenk, bokhylle, kommode 
og nattbord. Skuffer har stålskinner. 
Matchende møbler er SALINA 
helseserien.

EN: SELMA has a solid and refined 
accent that fits perfectly into different 
styles of interior. SELMA
system consists of buffet with light, 
multimedia bench, book shelf, drawer 
and night stand. Drawers with steel 
rails. Matching furniture is SALINA
health care.

Målfrid Vik
Designer

SELMA
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SELMA

 1201  1202 1203 1204

Produktene er også tilgjengelig i annen laminat / Products also available in other HPL
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SELMA

 1205  1212 1206 1207

Produktene er også tilgjengelig i annen laminat / Products also available in other HPL
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SELMA

 1208 1210 1333

Produktene er også tilgjengelig i annen laminat / Products also available in other HPL
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NO: MATERIALER 

Plate 19 mm sponplate    
Overflate Laminat    
Utførelse Bjørk, bøk eller eik   
Tre  Bjørk, bøk eller eik

EN: FINISHES 

Boards 19 mm chip board 
Surface HPL
Finish Birch, beech or oak  
Wood Birch, beech or oak  

SELMA
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HELTRE  
  
Bjørk 

  

Bøk

  

Eik

Alle bilder ovenfor er gjentrykk, slik at 
faktisk utførelse vil kunne avvike. 
 

SOLID WOOD 
 
Birch

 

Beech

 

Oak 

All above photos are print of samples, so actual 
finish might appear differently.

WOOD
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BEIS  
  
Lys kirsebær

Teak

Mahogny

Hvit

Sort

  
  
Alle bilder ovenfor er gjentrykk, slik at 
faktisk utførelse vil kunne avvike. 

STAINS 
 
Light Cherry

Teak

Mahogany

White

Black

 
 
All above photos are print of samples, so actual finish 
might appear differently.

WOOD
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MELAMIN / HØYTRYKKSLAMINAT
  
Bjørk   

Bøk 

Eik   

Hvit 

 
Alle bilder ovenfor er gjentrykk, slik at 
faktisk utførelse vil kunne avvike.

MELAMINE / HIGH PRESSURE LAMINATE

Birch

Beech

Oak

White

 
All above photos are print of samples, so actual 
finish might appear differently.

MATERIALS
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NO: VAD er et selskap basert på virksomhet 
med røtter 140 år tilbake og 5 generasjoner 
av gründere. I begynnelsen var virksomheten 
basert på gamle håndverkstradisjoner, mens 
dagens drift er basert på industriell produksjon 
av design møbler.

Value Added Design er tanken som danner 
grunnlaget for at VAD i dag tilbyr møbler for 
mange bruksområder, der komfort har sin 
naturlige plass. Med fokus på anvendelse av og 
tilpasning til nye teknologier og trender innen 
design, slik at løsningene får sin plass i globale 
løsninger.

Siden år 2000 har VAD blitt en etablert 
møbelleverandør i Skandinavia; med stor 
lidenskap, fokus på design og høye kvalitetskrav 
til alle produkter, samtidig som vi skal bidra 
til et godt arbeidsmiljø med minimalt utslipp 
fra produksjon. VAD tilbyr dokumenterbar 
kvalitet. Produktene er testet i henhold 
til industristandarder i form av styrke og 
holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, kvalitet 
på materialer og overfl atebehandling, samt 
brannbestandighet.

HEALTH CARE

EN: VAD  is an evolving company with more 
than 140 years of business and 5 generations 
of entrepreneurs. Back on that time, it was a 
typical factory which originally was formed 
from old handwork traditions.

Value Added Design has been the base that 
leads VAD to manufacture furniture for every 
space, giving simplicity to comfort, always 
aware of technologies and new trends 
in design, gives to every space the ideal 
ambience for global solutions.

Since 2000 VAD has become an established 
furniture supplier in Scandinavia; Its artisanal 
passion, its vocation for design and its high 
quality standards are in every single piece they 
build, while contributing to a clean working 
environment with minimal emission from 
manufacturing. VAD leans on its documentable 
quality. Its products are tested according 
to industry standards in terms of strength 
and durability, stability and safety, quality of 
materials and surface treatment, as well as fi re 
resistance.
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VAD AS
Sandvikgata 14
N-6250 STORDAL
Norway

Showroom:
Kjeller Vest 6
N-2007 Kjeller
Norway

T:   +47 - 70 27 97 70
E:   info@vad.no 
I:   www.vad.no
O:   NO 982 812 046 MVA
VAD/ HC / 1702


