Produktinformation

Bord

CHIKAN 2120
LADDA NER DINA BIMFILER HÄR
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Detta är det näst kortaste av Chikanborden, med 120 cm längd.
Bordet passar utmärkt som matbord. Bordet har vackra detaljer
såsom ﬁngerskarvade hörn, och en smart chikanlösning som tar bort
störande sarg.
Dimensioner

Bordsskivan går att få i björk, bets eller laminat. Stativ i björk eller

Höjd

73 cm

bets. Betsen är svart eller vit som standard och i valfri NCS-kulör

Bredd

80 cm

som tillägg.

Längd

120 cm

Bordet Chikan ﬁnns i fem olika längder. Chikan bordsserie är
Möbelfaktamärkt.

Skisser

Chikan bordsserie är formgiven av Peter Andersson och Matti Klenell
i samarbete.
Återbruk

Massivt trä
Läs mer
Välj din kulör
Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.
I samma produktfamilj
Chikan 2160
Chikan 2080
Chikan 2140
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Formgivaren

MATTI KLENELL
Matti Klenell har verksamhet i egen regi sedan år 2000 och arbetar idag
med formgivningsuppdrag för ett stort antal uppdragsgivare i Sverige och
utomlands. För NC har Matti, tillsammans med Peter Andersson, formgett
bordet CHIKAN. Matti Klenell är utbildad inredningsarkitekt och
möbelformgivare från Konstfack University College of Arts Crafts and Design
in Stockholm. Han är född 1972. Åren 2000-2006 verkade Matti Klenell som
huvudlärare på Beckmans School of Design och han har även undervisat på
Konstfack. Förutom NC samarbetar Matti Klenell med bland annat Bals
Tokyo, BRIO, Miljöexpo, Moooi, Muuto, Svenskt Tenn och Örsjö Belysning.
2003 mottog Matti Klenell det Ljunggrenska formgivarpriset. Hans arbeten
ﬁnns representerade på Nationalmuseum i Stockholm, Värmlands Museum i
Karlstad samt Museum of Design and Applied Arts i Gardabaer på Island.
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Skötselråd

Laminat
Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i oﬀentliga miljöer.
Daglig rengöring med torr trasa.
För svårare ﬂäckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
Hårt ingrodda ﬂäckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel
med mild slipverkan.
Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
Desinﬁcering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.
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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