Produktinformation

Bord

KNOP 934
LADDA NER DINA BIMFILER HÄR
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Bordet kan fås i olika längder; 100, 150, eller 210 cm, bredd 100 cm.
Bordsskivorna ﬁnns att få i björk- eller ekfanér, alternativt i laminat i
färgerna vitt, björk och ek. Skapa unika uttryck med olika färg på
ben, knop och bordsskiva.
Dimensioner

Knop 934 ﬁnns med höjd 73/75 cm.

Höjd

73, 75 cm

Bredd

100 cm

Längd

100, 150, 210 cm

Varför inte en bordsskiva i Quietboard med en laminattopp för en
tystare miljö (standard). Minimal sarg som underlättar vid val av
karmstol. Benen knyts samman med bordsskivan i en unik ”knop” i
aluminium. Enklast möjliga montering – benen skruvas fast utan

Skisser

verktyg.
Möbelfakta på klarlack samt Quietboard, ej på betsad skiva.
Klarlack, svart- eller vitbets som standard eller i valfri NCS-kulör mot
tillägg. Metallknopen kan fås i vitt, svart eller silverfärgad
aluminium, och i valfri RAL-färg mot tillägg. Ben och sarg i björk
natur, ek natur eller betsad björk.

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

Bordsserien Knop ﬁnns i fem olika modeller.
ÅTERBRUK

Massivt trä (benstativ)
Läs mer
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Formgivaren

KARLSSON & BJÖRK
Designerduon består av Mattias Karlsson och Erik Björk. Mattias är född
1979 i Norrköping och Erik är född 1978 i Stockholm. De är verksamma i det
egna bolaget Karlsson & Björk. För NC har Karlsson & Björk formgett
bordsserien KNOP. Förutom NC så är några av uppdragsgivarna Gemla
Fabrikers och S-line. De har också gjort inredningar för Kungliga
Konsthögskolan och Cnema Norrköping. De har även varit gästföreläsare på
Carl Malmsten Furniture Studies och på Nyckelviksskolan. De har bland
annat haft utställningar på Artipelag 2013, Liljevachs 2012 och Röhsska
museet 2009. Bland stipendierna ﬁnns bland annat Innovativ kultur 2013,
The Scandinavian-Japan Saskawa Foundation, Estrid Ericsons stiftelse 2009,
Siw och Carl Malmstens Minnesfond, Bo Edblad och Maureen Wells
Stipendiefond, Asahikawa International Furniture Design Competiton,
Bronze Leaf 2008 samt Norrköpings kommuns kulturstipendium 2006.
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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.
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.

NC Nordic Care AB
Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se

3/3

