
Soft
Design: Åsmund Engesland

Soft er en serie oppbevaringsmøbler basert på samme stamme med avrundede og myke
detaljer. Møbelet hviler på et enkelt understell av rundstokk, og på den måten løftes de
solide stammene fra underlaget. Det gir Soft-serien et luftig og stødig uttrykk. Møbelet får
et solid og raffinert preg som gjør det tilpasningsdyktig i en rekke ulike miljø. Soft kommer
i framskap, skjenker, mediebenk, kommode og nattbord.
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Utvalg
4402 Framskap, 180x98x45 cm, to dører nede og to glassdører oppe, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

4403 Framskap, 180x98x45 cm, to dører nede og to dører oppe, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

1964 Skjenk, 84x98x45 cm, åpen, bjørk høyttrykkslaminat

4404 Skjenk, 84x98x45 cm, med to dører, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

4405 Skjenk, 84x145x45 cm, med to dører og tre skuffer, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

4406 Kommode, 84x98x45 cm, med tre skuffer, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

3376 Nattbord, 70x40x40 cm, en åpen hylle, bjørk høyttrykkslaminat

4408 Nattbord, 70x40x40 cm, en skuff øverst, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

4409 Nattbord, 70x40x40 cm, to skuffer nederst, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

4410 Nattbord, 70x40x40 cm, tre skuffer, bjørk høyttrykkslaminat, flatt sort håndtak

Tilbehør
1950 Tillegg for klaff til nattbord, bjørk høyttrykkslaminat

1887 Lys i overskap med glassdører

Konstruksjon
Plater i MDF med høytrykkslaminat overflate.
Standard treverk: Bjørk og eik.

Ben
Understell i heltre.
Knotter i hardplast.

Montering
Understell må monteres på skapene.

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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