Produktinformation

Rocking chair

CURT 091
DOWNLOAD YOUR BIM FILES HERE
Curt is not only a chair. Sometimes it is also a rocking chair. The
rocking chair can give you an extra nice and relaxing experience.
Feel free to mix Curt chairs with Curt rocking chairs in the same
area.
Curt has a classy and characteristic design. Feel free to mix colours
and fabrics as you like and choose what kind of feeling and look your

Dimensioner

Curt should transmit.

Höjd

83 cm

Bredd

57 cm

Curt is available with wooden seat or with ﬁxed upholstered seat. It

Djup

84 cm

is available as clear lacquered birch or stained. If you go for the

Sitthöjd

49 cm

wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the

Sittdjup

43 cm

chair.

Höjd armledare

74 cm
ADDED VALUE

Skisser

Available both as armchair and rockingchair.
Possibility to choose wooden or permanent upholstered seat.
Possibility for stain creates individual coloring.
Form cut sheep fur optional.
Neat total depth gives possibility to place rockingchair in public
spaces.
Wide and comfortable, works both as dining chair and solitaire.

Välj din kulör
Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.

Related to the chair Björn and the easychair Sture.
REMAKE

Solid wood
Tillbehör

Read more

Formklippt fårskinn
I samma produktfamilj
Curt 090
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Formgivaren

BJÖRN DAHLSTRÖM
Björn Dahlström är född 1957 i Stockholm, Sverige. För NC har Björn
formgett stolarna CURT, BJÖRN och YES, pallen SPUTNIK samt möbelserien
STURE Björn startade eget företag 1982 och koncentrerade sig då på graﬁsk
formgivning åt företag som Ericsson, Scania och Atlas Copco. Idag handlar
huvuddelen av uppdragen om industridesign och möbeldesign. Vidare har
Björn producerat graﬁsk design och animerad ﬁlm för ﬂera av ovan nämnda
kunder. [caption id="attachment_457" align="alignnone" width="1080"]
Björn Dahlström[/caption] Under 90-talet skapade Björn ﬂera
uppmärksammade möbelprojekt med Stockholmsföretaget cbi som främsta
kund. Bland många internationella priser har han fått utmärkelsen Utmärkt
Svensk Form ett ﬂertal gånger. Han har deltagit som jurymedlem i ﬂera
internationella tävlingar, bland annat har han ingått i juryn för tyska Rote
Punkt. 1999-2001 var Björn professor på Konstfack University College of
Arts Crafts and Design i Stockholm. Han har dessutom undervisat på till
exempel Beckmans School of Design. Björn Dahlström bor och arbetar i
Stockholm och är medlem i föreningen SID (Svenska Industridesigners).
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Skötselråd

Textil
Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för
optimal passform.
Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de ﬂesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid
svårare ﬂäckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående ﬂäckar.
Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets
speciﬁkation.
Trä
Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet
påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:
Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika
mycket ljus.
Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:
Spill av kaﬀe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av
med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller
lösningsmedel.
För desinﬁcering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade
medel ska ej användas.
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