Produkter som främjar
social distansering och
god hygien

JOHN
Funktionsfåtöljen John ger alla individer, oavsett
förutsättningar och behov, värdighet, respekt,
komfort och känslan av självbestämmande.
John med dess tillbehör skapar en trygg och egen
plats att deltaga i gemenskapen men ändå känna sig
lite fredad och avgränsad.
• Glipa mellan sits, rygg och karm för att undvika att smuts
och bakterier fastnar.
• Avtagbart tyg
• Sitsen kan förses med gummiväv
• Rullbordet John med låsbara och roterbara hjul för enkel
servering som tillval
• Rullbordet möjliggör social distansering i gemenskapen

JOHN Rullbord
Ger möjligheter att inta måltider, lösa
korsord, läsa eller surfa avskilt vid sin
egna plats men ändå vara en del av
gemenskapen.
Sittmöbler med hjul möjliggör
transport mellan rum för att
använda samma möbel.
Ex: JOHN, JACKIE eller FREJA
Tips: För bästa hygien välj ett tyg
som är tvättbart i 60°C

BE A PART OF
Flexibel modulsoffa som i sin design naturligt skapar både social
distansering men även flexibla möjligheter till inkludering. För
bästa hygien har Be a part of avtagbart och tvättbart tyg samt
glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts och bakterier
fastnar.
• Mellanrummet skapar en plats för två personer att sitta bredvid varandra
med tydlig social distans eller utgör en inkludering av en rullstolsburen,
en parkerings-plats för rullatorn, barnvagn eller bagage
• Glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts och bakterier fastnar.
• Sits och rygg har avtagbart tyg
• Sitsen kan förses med gummiväv
• Lätta att komma till under soffan vilket underlättar städning

Tips: För bästa hygien
välj ett tyg som är
tvättbart i 60°C

HUMLAN
Humlan är en bekväm och omfamnande
möbel som är nätt,lättplacerad och därmed
enkel att flytta vilket ger möjligheter till att
skapa social distansering.
För bästa hygien har Humlan avtagbart
och tvättbart tyg i sitsen samt glipa mellan
sits och rygg för att undvika att smuts och
bakterier fastnar.
• Avtagbart tyg
• Sitsen kan förses med gummiväv
• Armstödet kan beställas med skoning i
tvättbart tyg för hygien och längre hållbarhet
• Lätta att komma till under soffan vilket
underlättar städning

Glipa mellan sits och
rygg gör soffan eller fåtöljen
lättare att hålla ren och fri från bakterier.
Ex: HUMLAN, DAHLIA, THYRA, JACKIE
eller FREJA
Tips: För bästa hygien välj ett tyg
som är tvättbart i 60°C

Tips: För bästa hygien välj ett tyg
som är tvättbart i 60°C

KURBITS
Kurbits är en bekväm, luftig och omfamnande möbel
som är lättplacerad och ger möjligheter till att skapa
social distansering.
För bästa hygien har Kurbits avtagbart och tvättbart tyg
samt glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts
och bakterier fastnar.
• Avtagbart tyg

• Glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts och bakterier
fastnar.
• Sitsen kan förses med gummiväv
• Lätta att komma till under soffan vilket underlättar städning

KOMPIS
En stabil, fällbar och inkluderande pall med generös sittyta och höjd. Pallen har ett
brett användningsområde och ger en flexibel sittplats. Den är lätt att bära med sig
för den tillfälliga besökaren utan att ockupera någon annans plats eller möjliggöra
önskad social distansering.
• Flexibla sittplatser som tar liten plats
• Hängas upp på vägg, underlätta städning
• Handtag i läder för lätt kunna bära med sig
• Inkluderande fällpall som även kan skapa social distans när det behövs

Pallen KOMPIS
Kan smidigt fällas ihop och hängas upp på krok underlättar
det även städning.

TWIST
En lätt och flexibel sittplats som smidigt kan flyttas runt samt tar en liten
plats. Med pallens flexibla funktioner går det enkelt att möjliggöra önskad
social distansering. Pallarna kan staplas i det oändliga och denna funktion
bidrar till minimal plats samt underlättar goda städrutiner

Flexibla funktioner möjliggör önskad social distansering.
Enkel att torka av och hålla ren.

• Flexibla sittplatser som tar liten plats
• Stapelbar, minimal plats samt underlättar städning

ORKESTER
Orkester är nätt och lättplacerad och erbjuder höj- och sänkbara sitt
-bordplatser som med dess olika sektioner kan skapa en bordsyta som
avgränsar och skapar social distans.
• Flexibla sittplatser som tar liten plats
• Höj och sänkbar sits
• Mittsektion för avlastningsplats eller naturlig distans
• En familj med många kombinationsmöjligheter

JACKIE
En inkluderande stol/karmstol med avtagbart tyg
samt glipa mellan sits och rygg för att undvika
att smuts och bakterier fastnar. Karmstolen är
upphängningsbar för att lätt komma åt golvyta
vid städning.
• Upphängningsbar, underlätta städning
• Glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts
och bakterier fastnar.
• Avtagbart tyg
• Sitsen kan förses med gummiväv

Upphängningsbara karmstolar
underlättar städning av golv.
Ex: JACKIE, GEPETTO, BJÖRN, eller ERIK
Tips: För bästa hygien välj ett tyg
som är tvättbart i 60°C

KNOP
Matbord i många varianter av både höjder samt mindre och större
skivformat vilket gör att man kan kombinera eller sprida ut och
avgränsa bordssittningar för social distansering. Bordet är lättstädat
och med bordskiva i laminatutförande som även tål desinficering
med alkohol.

Matbordsserier tillgängliga i olika skivformat
och utförande för enkel avgränsning samt god
hygien.
Ex: KNOP, CHIKAN, RIALTO, eller GRACE

Tips: välja en skiva med högtryckslaminat vid
regelbunden desinficering med alkohol

Hållbarhet
Genom att skapa hållbara möbler med god kvalitet ökar
sannolikheter att användningen kommer vara under lång tid. För att
utveckla en möbel med lång livslängd är funktionalitet och design
avgörande. Vårt arbete börjar redan i designfasen, att utveckla
en produkt av god konstruktion samt medveten material- och
resurshantering. Nog så viktigt att råvaran i vår produkt ska vara
spårbar och från ansvarsfulla källor.

Certifieringar

Socialt ansvar

För att minimera vår miljöpåverkan och säkerhetsställa
nöjda kunder är vi certifierade enligt ISO 9001,
ISO 14001 samt ISO 45001. Utgångspunkten i alla
tre certifieringar är ständig förbättring vilket är en
grundförutsättning för vårt långsiktiga arbete för en
hållbar utveckling.
Av alla märkningar som finns på marknaden har vi
identifierat två stycken som betydande, FSC® och
Möbelfakta. Genom att välja FSC®-märkt minskas
miljöpåverkan genom att skogar brukas med social
och miljömässig hänsyn. Våra produkter märka med
Möbelfakta uppfyller hårt ställda krav som försäkrar
att produkten kommer ha en god kvalitet med
schyssta förhållanden för människan och miljön vi
lever i.

Vi är certifierade enligt den internationella standarden
ISO 45001, som värnar om god arbetsmiljö och
hälsa. Genom ett strukturerat arbetsmiljöarbete
kan vi ta oss an lagar, risker och möjligheter för att
motverka olyckor. Vi skall verka för kontrollerade
arbetsförhållanden genom hela värdekedjan som
bidrar positivt till samhällsutvecklingen på platser där
vi verkar och har våra samarbetspartner.

Agenda 2030
På NC försöker vi ständigt arbeta utifrån FN:s 17
Globala mål för Hållbar utveckling. Genom vårt
hållbarhetsarbete bidrar vi till flera betydande mål som
har direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet.

TOGETHER WE CAN MAKE
SOMETHING GREAT

PLEASE VISIT US
AT LEAST GIVE US A CALL
OR AN E-MAIL
HEAD OFFICE
NC NORDIC CARE AB
YDREVÄGEN 23
573 35 TRANÅS
contact: +46 140 38 40 60
SHOWROOM STOCKHOLM
STOCKHOLM DESIGN STOP
NACKAGATAN 6
116 41 STOCKHOLM
contact: philip.l@ncnordiccare.se
+46 8 23 20 05
M: +46 72 553 49 70
www.stockholmdesignstop.se
SHOWROOM GOTHENBURG
BRAND DESIGN CENTER
SOFIEROGATAN 3G
412 51 GOTHENBURG
contact: stefan.s@ncnordiccare.se
+46 70 348 55 60
SHOWROOM OSLO
SKØYEN DESIGN CENTER
DRAMMENSVEIEN 130 C1
0277 OSLO
contact: philip.l@ncnordiccare.se
+47 23 28 33 55
M: +46 72 553 49 70
www.skoyendesigncenter.no

www.ncnordiccare.se

