Produktinformation

Pall

SPUTNIK 099
Ladda hem dina bimﬁler här!
HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR
Sputnik – en riktig raket! Snygg design som håller i längden, med
detaljer som ger möbeln det lilla extra. Välj den med träsits eller
fast, klädd sits. Valet av färg och tyg gör att du kan ge den oerhört
många uttryck och att den kan passa in i alla miljöer. Välj den klädd
i sammet till den sobra restaurangen, i ett konstläder för kvarterets

Dimensioner
Höjd

45 cm

Sitthöjd

45 cm

Diameter

36 cm

pizzeria eller kanske som besökspall med träsits på förskolan. Ja,
pallar passar verkligen på många ställen! Sputnik ﬁnns i sex olika
utföranden: I tre olika höjder med antingen träsits eller med fast,
klädd sits.
Den tygklädda sitsen har en ﬁn klädd knapp som gör den extra

Skisser

arbetad. Barpallarna som ﬁnns i två olika höjder har fotpinnar i
metall vilket förstärker hållbarheten.
Tyg bestämmer du helt fritt men vill du ha tips; se vår tygguide.
Sputnik pall är ett bra miljöval. Den är tillverkad i FSC Mix som går
att få i klarlackad björk. Även svart eller vit bets som standard eller
mot tillägg i valfri NCS-kulör.

Välj din kulör

Mervärden

Pall inspirerad av rymdraket

Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.

Pall och barpall i tre olika sitthöjder
Fotpinnar i metall mot skav och repor

I samma produktfamilj
Sputnik 100

Tillval

Sputnik 101
Sputnik 199

Går att betsa i valfri kulör
Finns som träsits eller klädd sits
Återbruk

Massivt trä
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Läs mer
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Formgivaren

BJÖRN DAHLSTRÖM
Björn Dahlström är född 1957 i Stockholm, Sverige. För NC har Björn
formgett stolarna CURT, BJÖRN och YES, pallen SPUTNIK samt möbelserien
STURE Björn startade eget företag 1982 och koncentrerade sig då på graﬁsk
formgivning åt företag som Ericsson, Scania och Atlas Copco. Idag handlar
huvuddelen av uppdragen om industridesign och möbeldesign. Vidare har
Björn producerat graﬁsk design och animerad ﬁlm för ﬂera av ovan nämnda
kunder. [caption id="attachment_457" align="alignnone" width="1080"]
Björn Dahlström[/caption] Under 90-talet skapade Björn ﬂera
uppmärksammade möbelprojekt med Stockholmsföretaget cbi som främsta
kund. Bland många internationella priser har han fått utmärkelsen Utmärkt
Svensk Form ett ﬂertal gånger. Han har deltagit som jurymedlem i ﬂera
internationella tävlingar, bland annat har han ingått i juryn för tyska Rote
Punkt. 1999-2001 var Björn professor på Konstfack University College of
Arts Crafts and Design i Stockholm. Han har dessutom undervisat på till
exempel Beckmans School of Design. Björn Dahlström bor och arbetar i
Stockholm och är medlem i föreningen SID (Svenska Industridesigners).
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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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