Produktinformation

Pall

PLOCKEPINN 050
Ladda hem dina bimﬁler här!
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Plockepinn är en pall och bänk helt unik i sin konstruktion. Först
skapades barpallen med denna höjd, 76 cm. Designen blev så
populär att pallen fått två familjemedlemmar till; en lite lägre
barpall, 63 cm hög, och även en bänk.
Plockepinn är fullt ut ett bra miljöval i 100 % FSC-märkt björkträ och

Dimensioner
Höjd

76 cm

Bredd

37 cm

Djup

37 cm

Sitthöjd

76 cm

den uppfyller även Möbelfaktas krav.
Plockepinn går att få i klarlackad björk, eller betsad i vitt eller svart
som standard. Mot ett tillägg fås den i valfri NCS-kulör.
Mervärden

Finns som pall eller bänk
Skisser

Pinnar i olika höjd för ﬂexibelt sittande
Pallen ﬁnns i två sitthöjder, 63 samt 76 cm
Tillval

Går att betsa i valfri kulör
Välj din kulör
Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.

Fotstödsskydd
Återbruk

Massivt trä
Tillbehör

Läs mer

Fotstödsskydd
I samma produktfamilj
Plockepinn 051
Kompis 035

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

1/4

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

2/4

Formgivaren

HELENA SVENSSON
Helena Svensson har en examen från Beckmans School of design. Hon
arbetar för närvarande som inredningsarkitekt hos Wingårdhs. Helena är
född 1983 i Kalmar, Sverige. För NC har Helena formgivit pallen
PLOCKEPINN. Förutom NC har Helena samarbetat med företag såsom
Bsweden Belysningsbolaget, IKEA, Dahlströms Arkitekter, Tengbom, Mairo
och CS Decoration. Hon har även medverkat som designer för det svenska
företaget TTC och det sydafrikanska företaget Furntech i ett SIDAﬁnansierat möbelprojekt. Helena har tilldelats stipendium från
Paradisverkstaden 2002, IKEA Designstipendium 2009 and Ann Walls
designstipendium 2009.
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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.
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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