S TOL 2025
att en matsalsstol skall vara så lätt att den kan lyftas med ett finger och att användaren
lätt bör kunna flytta stolen i rummet. Han formgav denna gracila stol år 1925 för sitt företag Haus und
Garten i Wien. För att skapa spänning i formen valde Josef Frank ofta att blanda olika träslag och material,
så även i denna klassiska stol.
j o s e f f r a n k a ns å g

d e si gn :

Josef Frank / br e d d : 44 cm / dj u p : 57 cm /
46 cm / sit t dj u p : 42 cm

sit th ö j d s to ppa d :

höjd:

95 cm /

sit th ö j d rot tin g :

43 cm

S TOL 2025
Stomme av lackad björk. Röd, svart eller vit lack är standard. Sits av flätad sadelgjord stoppad
med kallskum/polyeter- och syntetvadd. Färgkod - Röd (S 2070-Y 80R) Svart (S 9000-N) Vit (S 0500-N).
Samtliga färger har glansvärde 35.
m at e ri 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.
skötselråd

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.

stol		

m.rottingsits

lös rottingsits

specialfärg

102269

102293 		

BREDD

44 cm

DJU P

57 cm

H ÖJD

95 cm

SIT TH ÖJD

46 cm

SIT TDJU P

42 cm

T YGÅ TG ÅNG 130 CM

0.6 m / 2 st

TAGEL

0.6 m

SKIN N 			

6.0 kv.fot

A RTIK EL NUMMER

102292 röd

102296 röd

102294 svart

102298 svart			

102295 vit

102299 vit

43 cm

102297 rotting

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.

