Produktinformation

Ett prisvärt bord

NIVÅ 626
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Ett rektangulärt bord med ett mjukt och inbjudande formspråk.
Bordet ﬁnns att få i björk, betsat i vit och svart som standard eller i
valfri NCS-kulör mot tillägg. Topp skivan ﬁnns i utförande:
björkfaner, björklaminat och vitlaminat. Bordet är möbelfaktamärkt
och märkt med FSC-mix.
Dimensioner
Höjd

ÅTERBRUK

73 cm

Bredd

140 cm

Djup

90 cm

Massivt trä (benstativ)
Läs mer

Skisser

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

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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