S OF F B OR D N I Z Z A
soffbordet ”Nizza”, som en vidareutveckling av ett bord han ritat till sin privata våning i Nice, inspirerat av de smides- och järnmöbler som är typiska för södra Frankrike. Nizza fick formen
av en vitrin i Estrid Ericsons anda, med utdragbara brickor och glas för display. Benen, med sina mässingstassar, omsluter glasskivan på samma sätt som möbler ritade av Josef Frank. Bordet kan beställas med
iläggsskivor i spegelglas eller läder.
pe r ö be rg f o r m gav
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S OF F B OR D N I Z Z A
m at e ri a l

Mässing, glas och lackad metall. Tillval: Spegel samt läder i grönt, svart eller ljusbrunt.

Vid rengöring används en mjuk trasa fuktad med milt diskmedel eller såpvatten. Eftertorka
torrt med mjuk trasa.
skötselråd

Eventuell lack kan skadas av direkt värme och långvarig fukt. Låt aldrig vatten eller andra vätskor självtorka
på ytan, då den kan missfärgas eller få kalkfläckar.
På färglackerade ytor kan repor bli extra synliga, men dessa är samtidigt en del av bordets tänkta karaktär.
Om lacken skulle skadas in på metallen bör en lackeringsfirma kontaktas, då det i annat fall kan uppstå
korrosion i metallen.
Vid tillval: utsätt aldrig spegeln för långvarig fukt eller direkt värme. Polish, olja eller starka rengöringsmedel skall aldrig användas på spegeln.
Torka rent lädret med en lätt fuktad trasa. Använd ej fläckborttagningsmedel, avfettningsmedel eller impregnering på läderytan. Läderprodukter bör skyddas mot värme och direkt solljus.
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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.

