Produktinformation

Tresits soﬀa

ELIN 359
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Elin tresitssoﬀa är lätt att placera med sin klassiska stil och sköna
komfort. Soﬀan är gjord i björk med krysstomme. Tyget på dynorna
är avtagbart så du kan tvätta eller beställa nytt. Serien som består
av både stolar, soﬀor och fåtöljer bygger på en klassisk traditionell
svensk möbel känd från hemmamiljön som lyfts in i oﬀentlighetens
rum.

Dimensioner
Höjd

Elin fås klarlackad eller med vit eller svart bets som standard. Valfri
82 cm

Bredd

192 cm

Djup

72 cm

Sitthöjd

47 cm

Höjd armledare

71 cm

Skisser

kulör som tillägg.
Mervärde

Finns som hög och låg fåtölj, 2-sits- och 3-sitssoﬀa
Avtagbar klädsel
Tillval

Går att betsa i valfri kulör
Gummiväv i sits
Återbruk

Välj din kulör

Massivt trä
Avtagbar klädsel

Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.

Utbytbar stoppning
Läs mer

Tillbehör
Pocket
gummiväv PU
I samma produktfamilj
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Formgivaren

MARIE NORELL MÖLLER
Marie Norell-Möller är arkitekt och hon är verksam i egna företaget NorellMöbel AB. För NC har Marie formgett möbelserierna ELIN och ELLINOR.
Marie Norell-Möller är utbildad vid Konstfack University College of Arts
Crafts and Design in Stockholm. Examensarbetet resulterade i caféstolen
Paris för Skandiform. Marie är född 1955 i Stockholm, Sverige. Marie NorellMöller har även formgett produkter för Gemla och för sitt eget företag.
Hon har mottagit priserna Utmärkt Svensk Form och DiamantEmma.
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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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