S I D OB OR D 2137
var typiskt för Josef Franks formgivning. I Sidobord 2137 möter stommens
vitlackering, skivan och beslagsskyltarna i valnöt samt Franks typiska ekollonformade gångjärn i mässing.
Dessa typer av sidobord ritade Frank redan under sin tid på firma Haus und Garten i Wien på 1920-talet.
Bland annat så finns liknande representerade i Haus Beer i Wien, som Frank ritade. En variant av sideboardet
beställdes till en inredning till Generalkonsul Svedelius hem i Brasilien. Oregelbunden frontplacering för att
skapa spänning i formen. Frank formgav sideboard 2137 under 1950-talets första hälft.
at t bl a n da o l ik a m at e ri a l

d e si gn :

Josef Frank / h ö j d : 89 cm / br e d d : 180 cm / dj u p : 60 cm

S I D OB OR D 2137
m at e ri a l :

Vitlackerad björk med toppskiva, sockel och övriga trädetaljer i valnöt. Fem stycken lådor med
handtag av mässing. Två låsbara dörrpar.
skötselråd:

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.
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.

