S OF F B OR D 965
gärna olika sorters material i sina möbler för att skapa ett spännande uttryck. Bord
965 i granit eller travertin formgav han år 1938. De avsmalnande benen avslutas med en för Josef Franks
formgivning typisk stiliserad fot, inspirerad av den engelska historiska möbeltraditionen.
j o s e f f r a n k b l a n da d e

design:

Josef Frank / h ö j d : 48 cm /

diameter:

90 cm

S OF F B OR D 965
Benstativ i mahogny. Skiva av 20 millimeter slipad sten; travertin alternativt svart granit.
Travertin; en beige porös och hålig art av marmor från stenbrott i Sydeuropa. Stenens håligheter fylls med
stenmassa och slipas därefter slät, vilket ger varje sten ett individuellt utseende.
Svart granit; “Nero Assoluto”. Afrikansk svart diabas. En mycket kompakt och hård sten, som lämpas väldigt väl till bordsskivor. Stenen är polerad och har en högblank yta.
mat e r i a l

Benstativet är tillverkat 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

Vid rengöring av stenytor såsom granit och travertin, används en mjuk trasa fuktad med vatten och grönsåpa. Eftertorka torrt.
Tänk på att syror såsom rödvin, rödbetssaft och citron kan missfärga stenen. Detta gäller både granit och
marmor, blank som matt. Var noga med att torka av bordsskivan direkt om du spiller ut syra.

HÖJD

			
48 cm
		 90 cm

D IAM E TER

100258 granit
			100259 travertin
ARTIKE L NU MMER 		

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.

