
Meet
Design: Jooy

Kule runde og firkantede småbord, med solide stålben. Bordplater i eik finer eller

ensfarget melamin.

Passer fint sammen med Meet modulsofaserie og andre modeller.



            2
Meet

Utvalg
1061 Meet, table H55, Ø 60, oak veneer single color, oak

1062 Meet, table H55, Ø 60, white melamine single color, white

1063 Meet, table H55, Ø 60, black melamine single color, black

1064 Meet, table H55, Ø 80, oak veneer single color, oak

1065 Meet, table H55, Ø 80, white melamine single color, white

1066 Meet, table H55, Ø 80, black melamine single color, black

1068 Meet, table H55, 50x50, oak veneer single color, oak

1069 Meet, table H55, 50x50, white melamine single color, white

1070 Meet, table H55, 50x50, black melamine single color, black

1071 Meet, table H55, 50x90, oak veneer single color, oak

1072 Meet, table H55, 50x90, white melamine single color, white

1073 Meet, table H55, 50x90, black melamine single color, black

Opsjoner
1074 Meet, addition for other color on steel parts, per unit

Konstruksjon
Understell i pulverlakkert stålrør.

Bordplate i kryssfiner med finer eller melamin overflate.

Faset bordkant.

Standard utvalg: Eik, hvit og sort.

Ben
Understell i stål med sort pulverlakk. Andre farger tilgjengelig på forespørsel.

Knotter i hardplast.

Bordoverflate
Andre overflater kan tilbys på forespørsel.

For overflater i mørk melamin, er fingeravtrykk lettere synlig.

"Elegant Oak F5374" tilbys mot pristillegg. Fargeforskjeller til annen eik kan forekomme.

Montering
Bena må monteres på bordplaten.

Gjenvinning
Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon

går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksypulver som gir minimalt med avfall.

Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun

vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.
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