K A R M S TOL 789
formgavs av Josef Frank för Svenskt Tenn 1938. Dess genombrutna stolsrygg
är skapad i enlighet med Josef Franks tankar om att inte föra in avgränsande hinder och väggar i interiören,
utan istället hålla den lätt och luftig. Formen är typisk för tidig viktoriansk epok och kallas i England
allmänt för ”Captain’s chair”. Stolen tillverkas idag hos Gemla, Sveriges äldsta möbelfabrik.
k a r ms to l 789 i m agh o gn y

d e si gn :

Josef Frank /

br e d d :

63 cm /

dj u p :

63,5 cm /

höjd:

77 cm /

sit th ö j d :

47 cm /

sit t dj u p :

48 cm

K A R M S TOL 789
m at e ri a l

Mahogny. Stoppning av tagel.

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.
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DJU P
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SIT TH ÖJD

47 cm
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48 cm

T YGÅ TG ÅNG 130 CM

1.2 m		

T YGÅ TG ÅNG 150 CM

0.9 m

T YGÅ TG ÅNG LÄDER

16 kvfot		
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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.

