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2 Glede er det vakreste kompliment



Men prosessen er ikke avsluttet selv om produktet er produsert. Produktene leveres og kan mon-

teres av våre montører i salongen din.  Etter levering forblir vi selvfølgelig tilgjengelige for deg. Om 

det skulle vise seg at du etter levering av en eller annen grunn har klager eller ønsker etterlevering, 

står vår egen ettersalgstjeneste klar for deg, også etter at garantiperioden er utløpt. 

Salongen din må være en kilde til inspirasjon for deg og medarbeiderne dine hver eneste dag. Men 

hvordan denne inspirasjonen kommer er avhengig fra person til person. I denne katalogen har vi 

basert inspirasjonen vår på de elementene som alt  er bygget opp av: jord, vann, luft og ild. Disse 

elementene symboliserer materie, følelser, rasjonalitet og handlekraft.  Disse elementene forbin-

des med hverandre gjennom faktoren kjærlighet: kjærligheten som du og vi utfører faget vårt med.  

Ved å vise de fire elementene samt å uttrykke våre følelser sammen med dem, håper vi at vi kan 

være en kilde til inspirasjon når du skal gjøre ditt innredningsvalg. Derfor gleder vi oss til å kunne gi 

et bidrag til å skape din inspirerende salong. En salong som kundene dine med glede kommer til, 

og der det jobbes med glede. 

For din glede er vårt vakreste kompliment. 

I salongen din opplever du hver eneste dag hvor viktig vakre, funksjonelle arbeidsomgivelser er for 

kvaliteten på ditt arbeidet . Vakre arbeidsomgivelser inspirerer, får kunder til å slappe av og bidrar til 

god stemning i salongen. Kvaliteten på møblene er derfor ikke uviktig: de bestemmer hvordan og 

hvor lenge du uforstyrret kan gjøre jobben din.  

I over 60 år har Welonda opprettholdt et godt rykte når det gjelder utvikling og levering av høyver-

dige frisørmøbler av god kvalitet. 

Welonda frisørmøbler lages på egen fabrikk i Nederland. Der foregår alle prosessene som er nød-

vendige for å kunne levere møbler som er gode nok til å bære kvalitetsmerket Welonda, det vil si 

fra første skisse til sluttmontering. Welonda er ikke et masseprodukt. Det store utvalget av farger og 

modeller innebærer at hver stol blir laget spesielt for kunden. Og det foregår med den aller største 

omhu.  Derfor har også produktene våre en lang garantiperiode.

Et godt produkt kan kun komme til verden når det produseres med respekt for mennesker og 

miljø. Vi synes det er viktig at våre produkter lages med øye for arbeidsforhold, bærekraftighet og 

miljø. Ved byggingen av fabrikken vår ble det også rettet stor oppmerksomhet mot dette. 

“Glede er det vakreste kompliment.” 

( Coco Chanel )
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“Vann representerer fantasi, intuisjon og kreativitet. Disse 

begrepene er grunnlaget for mitt daglige arbeid. Hver dag 

er det en herlig utfordring å kunne ta kundens ønsker og 

gi dem form og jobbe frem et produksjonsklart design. Det 

begynner med ideer, et par linjer på papir, og slutter med 

et møbel som er bygget etter dine ønsker. Jeg liker å bidra 

til dette.”

Frank Garnix
Teknisk designer
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Comfortable
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ComfortComfort
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Comfort Wash  |  Luksuriøs vaskeenhet i en elegant kombinasjon av varme og moderne stil. 

kjennetegn • Hus i rustfritt stål med speilsidepaneler.

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Sete med tredesign etter ønske fra Comfort-treutvalget

 • Hvit eller svart keramisk servant med ettgreps blandebatteri

 • Servant kan stilles inn med vippemekanisme

 • Bunn- eller sidetilkobling for rør

kan også leveres med • Sjampodispenser i servanten

 • Elektrisk stillbar beinstøtte

 • Luftmassasje i kombinasjon med 

  elektrisk stillbar benstøtte

 • Shiatsumassasje i kombinasjon med elektrisk stillbar benstøtte

 • Forbindende mellomelementer med mønster etter ønske fra Welondas treutvalg

WATER  |  10

Comfort Chair

Den stilige Welonda-klassikeren som likevel henger 

med i tiden på grunn av bruken av trendy tredesign.

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Tredesign etter ønske fra Comfort-treutvalg.

 • Velg mellom fire forskjellige understell

kan også leveres med • Kan også leveres med: 

 • Puter for ekstra sittekomfort og fargevariasjon 

 • Påmontert fotstøtte



ComfortComfort
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kjennetegn • Tredesign etter ønske fra Welondas treutvalg

 • Rundt basiselement som kan bygges ut på begge sider etter ønske

 • Forpanel med belysning

Comfort desk  |  Det sosiale midtpunktet i salongen din: den elegante resepsjonsbaren fra Comfort-serien.   

WATER  |  12

Comfort style

Rolig og avslappende: la din salong smelte sammen til 

en helhet med Comfort Chair og Comfort Wash.

kjennetegn • Tremdesign etter ønske fra Welondas treutvalg

 • Kan leveres både som veggmodell og frittstående modell 

kan også leveres med • LED-belysning 

 • Speilpaneler 

 • Forbindelsespaneler av tre eller speil

 • Mellomskap med håndtakløs lukking

 • Diverse fotstøtter etter ønske

 • Integrerte stikkontakter 

 • Fønerholder



Viva la Vida! 
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viva la vida
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vida Wash  |  Ergonomi, skjønnhet og funksjonalitet forenet i én helhet.

kjennetegn • Søyle i solid eloksert metall (sølvfarget)

 • Gulvelement i hvitt kunststoff

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Sete med bevegelig rygglene

 • Keramisk servant i dyp hvitfarge med ettgreps blandebatteri og ”anti-drypp” hånddusj.

 • Servant kan stilles inn med vippemekanisme

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • Sidetilkobling for rør 

 • Separat benstøtte
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vida Chair 

Den elegante kombinasjonen av runde former og ergonomi. 

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Med fast eller stillbart rygglene 



viva la vida

viva la vida
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vida desk  |  Den komplette Vida-linjen: hylleinndeling etter eget ønske. 

kjennetegn • Tredesign etter ønske fra Welondas treutvalg

 • Kan leveres i liten modell (bredde: 120 cm) avbildet her, 

  og stor modell (bredde: 174 cm) 

kan også leveres med • LED-belysning øverste list

WATER  |  18

vida style

Gir rolige omgivelser som passer sammen med den 

runde ergonomien til Vida. 

kjennetegn • Tredesign etter ønske fra Welondas treutvalg

 • Kan leveres i kort eller lang modell (kort modell på bildet)  

kan også leveres med • LED-belysning bak veggpanelet

 • Diverse fotstøtter etter ønske ved kort modell

 • Faste fotstøtter ved lang modell

 • Integrerte stikkontakter

 • Fønerholder (for veggmontering)
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silverstraight
WATER  |  23

silver  Frame

Vakker fasettslepet speilkombinasjon som 

kan tilpasses salongens farger ved å tilføye 

en farget liten hylle. 

kjennetegn • Leveres med fast fotstøtte 

kan også leveres med •  Liten hylle i alle Welonda tredesign

WATER  |  22

straight  |  Funksjonelt design med stramme linjer. kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Med fast eller stillbart rygglene 



Welondamat 

kjennetegn • Søylebekledning i svart metall eller rustfritt stål

 • Hvit eller svart keramisk servant med ettgreps blandebatteri

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • Sjampodispenser i servanten

 • Sidetilkobling for rør

WATER  |  24

Welondamat  |  Den praktiske løsningen for den mindre salongen.
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“Ild er varme, energi, handling, mot, engasjement. Denne 

varmen opplever jeg hver eneste dag når jeg jobber sam-

men med kollegaene mine i syatelieret, og syr stoffer på 

våre stoler og vaskeenheter. Vi har et team som jobber tett 

sammen med engasjement for å få til de vakreste stoffer 

og polstringer. Når det kommer nye modeller diskuterer vi 

hva det beste snittet vil være, og er stolte av sluttresulta-

tet. Det får jeg energi av.”

Armila A. dewi Jacobs 
Syerske
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d-lightB-Chilled
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d-light

Gjennomtenkt enhet: gir salongen 

din en intim og varm utstråling med 

den subtile belysningen og fotstøtten. 

Innebygget skap som kan åpnes og 

lukkes med en enkel trykkbevegelse. 

kjennetegn • Kan leveres som veggmodell (enkel) eller frittstående modell (dobbel)

 • Støpt hus i antrasitt 

 • Frontpanel i tre med mønster etter ønske fra Welondas treutvalg

kan også leveres med • Fast lampe med lampeskjerm

 • Innebygget skap med håndtakløs lukking

 • Integrerte stikkontakter

 • Innebygget fønerholder med håndtakløs lukking

FIRE  |  32

B-Chilled

Et romslig sete med 

variasjonsmuligheter 

for stoff og finish.

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Med fast eller stillbart rygglene

 • Finish rygglene med dekorstein eller knapp

kan også leveres med • Stoff til sitteputen i kontrastfarge etter ønske 

  fra Welondas fargeutvalg (40 farger)



@
 R

et
ro

FIRE  |  35FIRE  |  34



snello@Retro
snello  |  Gir salongen din stramme linjer.

FIRE  |  37

kjennetegn • Ramme av rustfritt stål med en 

  høyde på 2,40 meter. 

kan også leveres med • Diverse fotstøtter etter ønske

FIRE  |  36

@Retro

For deg som elsker vintagedesign. En imponerende stol med vakker finish som får 

deg til å tenke på syttitallet.  

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

kan også leveres med • Fotstøtte påmontert stolen
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mrs. Jones

Forum

FIRE  |  41

Utførelsen i diverse tredesign og 

det snedige skapet bak speilet 

gjør den varm og funksjonell.

kjennetegn • Tredesign på frontpanel 

  og bakskap etter ønske fra 

  Welondas treutvalg

 • Hylle i klart glass eller 

  satinato-glass

 • Integrert fotstøtte

kan også leveres med • Veggstikkontakt i skapet

 • Fønerholder i skapet

FIRE  |  40

En solid dame med loungekarakter. 

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Kan leveres med fast eller stillbart rygglene 



mrs. Jones
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kan også leveres med • Andre Welonda stoloverdeler

 • Sidetilkobling for rør 

 • Separat benstøtte

kjennetegn • Eloksert metallramme i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Sete med bevegelig rygglene

 • Keramisk servant i dyp svart- eller hvitfarge med ettgreps blandebatteri og ”anti-drypp” hånddusj

 • Servanten kan stilles inn med et periskopisk glidesystem

 • Bunntilkobling for rør

FIRE  |  42

lift mrs. Jones

Liften er en vaskeenhet med patentert teleskopsystem som gjør det  lett å 

stille servanten i høyden. Liften kan kombineres med forskjellige stoloverde-

ler, blant annet Mrs. Jones. 
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“Luft står for rasjonalitet, kommunikasjon, handel og ånd. 

Jeg jobber med tall og prosesser. Det er min jobb å sørge 

for at resultatet av arbeidet vårt blir riktig behandlet. Jeg 

er presis og nøyaktig, men liker også de myke kantene 

som luft har i seg. Derfor valgte jeg dette tåkete, mystiske 

bildet av morgensolen som kommer opp: det er begyn-

nelsen på en ny dag.”

Bianca schmitt 
Administrativ medarbeider
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Belluna WashBelluna
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Belluna Wash

Perfekt sammen med Bellunastolen, men også meget elegant som separat vaskeenhet. 

Gir god komfort og brukervennlighet.  

kjennetegn • Eloksert metallramme i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Sidepaneler i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas 

  fargeutvalg (40 farger)

 • Keramisk servant i dyp svart- eller hvitfarge 

  med ettgreps blandebatteri og ”anti-drypp” hånddusj

 • Servant kan stilles inn med vippemekanisme

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • Lukket forside (uten elektrisk beindel)

 • Sidetilkobling for rør 

 • Separat benstøtte

AIR  |  50

Belluna

Gjør salongen din til en Belluna-salong. Denne 

elegante stolen kan fås i kombinasjon med 

forskjellige vaskeenheter og med sin egen 

stylingenhet. 

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Armlener av matt metall med stoff

kan også leveres med • Påmontert fotstøtte



Belluna styleBelluna Relax
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Belluna style

Høydepunktet i salongen din. Denne stylingenheten 

består av en solid eloksert metallramme som 

omfavner glassplaten med speilene. 

Det innebygde speilet gjør at rommet mellom 

rammen og speilet lyses mykt opp. 

kjennetegn • Kan leveres med innebygget belysning, 

  fast fotstøtte og hylle i satinato-glass.

kan også leveres med • Separat fønerholder 

AIR  |  52

Belluna Relax

Belluna forbinder ro med luksus og variasjon. 

Belluna Relax legger med en gang kunden din 

i en avslappet stilling. Stolen er en skjønnhet 

alene, og plassert på rekke dannes en 

imponerende helhet. 

kjennetegn • Eloksert metallramme i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Sidepaneler i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Keramisk servant i dyp svart- eller hvitfarge med ettgreps blandebatteri og ”anti-drypp” hånddusj

 • Servant kan stilles inn med vippemekanisme

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • Sidetilkobling for rør 



Reflection in Violet
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delta violetviolet
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delta violet

Delta er en vaskeenhet som lar seg kombinere 

med forskjellige stoloverdeler, og som kan fås i 

forskjellige fargevariasjoner på stativet. Her er 

Delta kombinert med Violet.

kjennetegn • Eloksert metallramme i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Sidepaneler i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Forkrommede Violet-armlener med stoff eller kunststoff 

 • Violet med bevegelig rygglene (pendelmekanisme)

 • Hvit eller svart keramisk servant med ettgreps blandebatteri

 • Servant kan stilles inn med vippemekanisme

 • Bunn- og sidetilkobling for rør

kan også leveres med • Andre Welonda stoloverdeler

 • Sjampodispenser

 • Separat benstøtte

AIR  |  56

violet

Perfekt stol for den litt mindre salongen: 

optisk er den meget lett uten at det går på 

akkord med den sterke kvaliteten.

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Med fast eller bevegelig rygglene (pendelmekanisme)

 • Forkrommede armlener med stoff eller kunststoff 



Reflex

Reflex
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Reflex Desk  |  Raffinement i satinato-glass med subtil belysning 

kjennetegn • Tredesign etter ønske fra Welondas treutvalg

 • Kan leveres i liten modell (bredde: 113 cm) avbildet her, 

  og stor modell (bredde: 168 cm) 

 • Hylleinndelingen kan bestemmes etter avtale

AIR  |  58

Reflex

Utført i topp kvalitet med satinato-glass /speil og 

belysning bak. 

kjennetegn • Kan leveres som veggmodell (avbildet) 

  eller dobbel frittstående modell

kan også leveres med • Glasshylle 

 • Diverse fotstøtter etter ønske

 • Stikkontakter på frittstående modell

 • Integrert fønerholder 

 • Tilhørende sidebord
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Fortunastar
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Fortuna

Rank fremtoning i glass, ser lett ut og leker 

med lyset. 

kjennetegn • Enhet av satinato-glass med speilpanel og hylle

kan også leveres med • Belysning på baksiden av speilet

 • Diverse fotstøtter etter ønske

 • Separat fønerholder 

AIR  |  62

star

Lett, elegant og fleksibel. En stol som ikke 

krever mye plass og som passer overalt.

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Med fast eller stillbart rygglene

 • Forkrommede armlener med kunststoff 
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“Jord er materie, struktur, kraft og pålitelighet. Jorden gir 

oss alt som vi trenger for å leve. Jorden lar seg bearbeide 

og finnes i mange forskjellige former.

Jeg bearbeider jorden. Jeg sveiser metall som brukes i 

stolene våre, og bidrar slik til strukturen og stabiliteten i 

produktene våre. På vår avdeling blir navnet mitt forkor-

tet til Mr. Mo. Derfor har jeg valgt å posere med modellen 

Mr. Mo på dette bildet.”

mohammed Issarti 
Sveiser
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The story of Mr Mo
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mr mo Barber mr mo
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kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Leveres med trompetfot/pumpe og fast fotstøtte med fotplate av kunststoff

 • Med stillbart rygglene

kan også leveres med • Hodestøtte som er stillbar i høyden 

mr mo Barber

Herrestolen Mr Mo. En tøff herrestol som på grunn av sitt beskjedne omfang passer meget godt til familiesalongen. 

EARTH  |  70

mr mo

Mr Mo kobler sammen det tøffe med det elegante, 

runde former med detaljer av rustfritt stål med 

silkeglans. Ikke bare tilgjengelig som frisørstol, 

men også som vaskeenhet og herrestol. 

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

 • Med fast og stillbart (høyt) rygglene 



Flagstylelift mr mo
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kjennetegn • Kan leveres som veggmodell (enkel) 

  eller frittstående modell (enkel og dobbel) 

 • Kan festes på gulv og vegg

 • Enhet av rustfritt stål med glass

kan også leveres med • Glasshylle

 • Velg mellom forskjellige fotstøtter

 • Fønerholder på stativ

 • Håndveskekrok på stativ

Flagstyle

Smekker stylingenhet av rustfritt stål og 

satinato-glass med speil for en lett, industriell look. 

EARTH  |  72

lift mr mo

Liften er en vaskeenhet med patentert teleskopsystem som gjør det er lett å stille servanten i høyden. Liften kan kombineres 

med forskjellige stoloverdeler, blant annet Mr Mo. 

kjennetegn • Eloksert metallramme i fargene hvitt, sølv eller svart

 • Bekledning av sete etter ønske fra Welondas 

  fargeutvalg (40 farger)

 • Sete med bevegelig rygglene

 • Keramisk servant i dyp svart- eller hvitfarge med 

  ettgreps blandebatteri og ”anti-drypp” hånddusj

 • Servanten kan stilles inn med et periskopisk glidesystem

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • Andre Welonda stoloverdeler

 • Sidetilkobling for rør 
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TellusAlpha 1000
EARTH  |  77

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Tredesign på hyllen etter ønske fra Welondas treutvalg

kan også leveres med • Diverse fotstøtter etter ønske

Tellus

En stylingenhet med stoff i stedet for tre. 

Kan leveres i de samme materialene som 

Welonda-stolene, noe som garanterer 

maksimal enhet i salongen. 

EARTH  |  76

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Leveres med trompetfot (med pumpe) og fotstøtte med fotplate i rustfritt stål.

 • Med stillbart rygglene og stillbar hodestøtte

 • Fast fotstøtte eller stillbar i kombinasjon med rygglene.

Alpha 1000  

En tøff herrestol utført med rikelig polstring 

og høyverdige detaljer av rustfritt stål. 



move
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kjennetegn • Aluminiumsstativ i hvitt eller svart

 • Hvit eller svart keramisk servant med ettgreps blandebatteri

 • Servanten kan reguleres optimalt gjennom vippe- og s

  vingemekanikk

 • Maksimal rekkevidde med to svingarmer

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • -Sidetilkobling for rør

move  

Svingarmen med stor S for salonger med 

litt mindre plass, eller for frisøren som 

ønsker å ha ekstra vaskesteder uten å 

måtte frigjøre for mye plass til dette. 
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pure Glò
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kjennetegn • Kan leveres som veggmodell (enkel) og 

  frittstående modell (enkel og dobbel) 

 • Tredesign fra Welondas treutvalg på sidepanel 

  og hylle etter ønske

kan også leveres med • Belysning (kun for veggmodell) 

pure 

Denne smekre stylingenheten utstråler ren 

eleganse, og kan leveres som både frittstående 

modell og veggmodell. Sidepanelet og hyllen kan 

leveres med ønsket dekor.  

EARTH  |  82

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

Glò  |  Sjarmerende rettlinjet type. Glò føler seg hjemme i den romsligere salongen. 
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samoa

samoa
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kjennetegn • Solid eloksert metallramme med deksel av rustfritt stål

 • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Keramisk servant i dyp svart- eller hvitfarge med ettgreps blandebatteri og ”anti-drypp” hånddusj

 • Servanten kan stilles inn med et teleskopisk glidesystem

 • Bunntilkobling for rør

kan også leveres med • Elektrisk stillbar benstøtte

 • Luftmassasje i kombinasjon med elektrisk stillbar benstøtte

 • Shiatsumassasje i kombinasjon med elektrisk stillbar benstøtte

 • Sidetilkobling for rør 

samoa Wash

En øy av komfort i salongen din med maksimal brukervennlighet på grunn av de spesielle innstillingsmulighetene og servanthøyden. 

EARTH  |  86

kjennetegn • Stoff etter ønske fra Welondas fargeutvalg (40 farger)

 • Velg mellom fire forskjellige understell

kan også leveres med • Påmontert fotstøtte 

samoa Chair  |  Har en skjønnhet man kan være stolt av. 
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EARTH  |  88

perfect style  |  Minimalistisk design med maksimal funksjonalitet.

kjennetegn • Tredesign etter ønske fra Welondas treutvalg 

 • Kan leveres frittstående (med speil på begge sider) eller som veggmodell

 • Kan fås i lengdene 110 cm, 240 cm og 260 cm 

kan også leveres med • Integrerte stikkontakter

 • Fønerholder 
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Buffalo

1660 Smoke

1657 Limone

1658 Fango 1661 Birke

EN199 Lavendel

EN303 Lilas EN302 Magenta 139 Kirsche

Bull

EN305 Orange

046 Schwarz

EN304 Sonnengelb

133 Weiss

EN301 Gelbgrün

135 Bahama Beige

EN141 Türkis

136 Crema

0777 Palisander

EN169 Kornblume

0779 Rodeo 0811 Schwarz 0852 Mohn0812 Granit 0933 Atoll

plata

0880 Schwarz 0901 Mocca

socodilo 
Country

419 Combra Weiss

421 Kirsch Rot

1653 Kiesel

1654 Sherry417 Schwarz

414 Olive

427 Blei 445 Dark Chocolat

1662 Perle

1663 Anthrazit

1664 Amethyst

1655 Marone

1665 Kirsche 1666 Mango

157 Anthrazit
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Design: Graphic Design

Fotografi: Marco Hamoen Fotografie

Lyssetting: Brinklicht (www.brinklicht.com)

Welonda norway As

Tvetenveien 40

Postboks 6474 Etterstad

0605 OSLO

Tlf: (+47) 40007130

www.welonda.no

Ansvarsfraskrivelse

Det er lagt ned mye tid og arbeid i å produsere denne katalogen. Likevel kan det av forsk-

jellige grunner forekomme uregelmessigheter i katalogen, Welonda forbeholder seg 

derfor retten til å gjennomføre produktendringer, uten å måtte oppgi grunnen til dette. 

Denne katalogen gir da heller ingen rettigheter. Det er ikke tillat å spre eller offentliggjøre 

tekst- eller bildemateriale fra denne katalogen til tredjepart, om ikke dette på forhånd er 

godkjent skriftlig av Welonda.
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