Produktinformation

Funktionsfåtölj

FREJA 238
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Freja är en bred och varierad möbelfamilj med soﬀor, fåtöljer och
stolar med olika funktioner och storlekar med hög komfort som
skapar ett varierat men harmoniskt och enhetligt uttryck.
Freja med metallstomme är en steglöst ställbar funktionsfåtölj med
hög sittkomfort och ändamålsenliga användningsområden. Fåtöljen
är framtagen med fokus på hygien för miljöer där desinfektion är en
betydande del av det vardagliga behovet.
Freja har avtagbart och tvättbart tyg i sitsen samt glipa mellan sits
och rygg för att undvika att smuts och bakterier fastnar. För bästa
hygien ﬁnns möjlighet att välja ett konstläder som ej behöver
eftertorkas vid desinﬁcering.

Dimensioner
Höjd

117 cm

Bredd

57 cm

Djup

79 cm

Sitthöjd

48 cm

Sittdjup

50 cm

Höjd armledare

65 cm

Nackkudde och gummiväv på sits kan beställas som tillval. Fåtöljen
har ett ställbarhetsreglage som kan beställas på bägge sidor som
tillval.
MERVÄRDE
Framtagen för miljöer med speciella hygienkrav
Hög sittkomfort samt steglöst ställbar

Skisser

Erbjuder ställbarhetsreglage på båda sidor
Glipa mellan sits och rygg för bästa hygien
Avtagbar klädsel
TILLVAL
Gummiväv/Sjukhusväv
Reglerbar nackkudde

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

Avtagbar klädsel
Läs mer

Tillbehör
gummiväv PU
Nackkudde
I samma produktfamilj
Freja 336-1
Freja 338-1
Freja 246
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Formgivaren

NC NORDIC CARE
Vissa möbler och tillbehör har NC formgivit själva. Ofta är det möbler som
funnits länge i vårt sortiment. Här kan du se några av dem.
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Skötselråd

Metall
Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
Desinﬁcering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.
Läder
Vårdar du lädret på rätt sätt så blir det vackrare med åren.
Läder är värmekänsligt. Därför bör direkt solljus och nära kontakt med värmeelement undvikas.
Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm.
Torka av lädret med lätt fuktig trasa och vid rengöring kan en mild tvållösning användas.
Vattenbaserade lädervårdsprodukter förlänger livslängden.
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.
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