M AT B OR D 947
Josef Frank kring år 1940 och är det längsta bord Svenskt Tenn har i produktion
idag. Med sina fyra iläggsskivor kan det bli 390 centimeter långt. De avrundade hörnen ger den rektangulära formen ett mjukare och mer lekfullt intryck. Som så ofta i Josef Franks formgivning används träslagens egen livfullhet som enda dekoren.
b o r d 947 f o r m gav s av

design:

Josef Frank / h ö j d : 73 cm /

längd:

150 / 210 / 270 / 330 / 390 cm /

bredd:

110 cm

M AT B OR D 947
Benställning i mahogny med fanerad bordsskiva av pyramidmahogny. Bordet inramas av en smal
intarsia i björk.
mat e r i a l

Svenskt Tenns snickerimöbler är tillverkade i trä som lackeras i härdlack. Vid rengöring används en mjuk trasa, fuktad med milt diskmedel eller såpvatten. Eftertorka torrt med mjuk trasa. Utsätt
aldrig möbeln för långvarig fukt eller direkt värme. Polish, olja eller starka rengöringsmedel skall aldrig
användas på möbeln.
s köt s e l r å d

Undvik att placera föremål såsom vaser, böcker och underlägg på bordsskivan under den första tiden, då
detta kan skapa färgskiftningar i ytan. Undvik även att utsätta möbeln för stora växlingar i temperatur och
luftfuktighet.
Kontakta en möbelkonservator om en skada i lack eller trä uppstår. Skadorna riskerar att förvärras om de
inte tas om hand.
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Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik på Strandvägen i Stockholm och på webben. Sedan 1975 ägs Svenskt Tenn av Kjell och
Märta Beijers Stiftelse, som ger stora anslag till forskning och även bidrar till att främja svensk heminredning och design.

