
l ä t th et o c h  e l ega nt kännetecknar ofta Josef Franks möbelkonst. Så också denna pall, med synliga ben 
och de typiska tassfötterna, som ritades i slutet av 1940-talet. Inspirationen hämtade Frank från England 
och 1700-talets Queen Anne-stil.  

d e si gn:  Josef Frank /  h ö j d :  40 cm /  l ä n g d :  82 cm /  br e d d: 38 cm

k l ä d s e l d et ta e x e m pl a r :  Svart skinn, Elmo Nordic / Rottingsitts. 
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m at e ri a l:  Valnöt med stoppad sits alternativt rottingsits. 

s k ö t s e l r å d :  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 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.

Placera aldrig en pall med lädersits närmare än ca 20-30 cm från ett värmeelement eller i direkt solljus. 
Dammsug lädret ofta med mjuk borste och rengör vid behov utsatta ytor. Fläckar som är vattenlösliga 
baddar du lätt och suger upp med hushållspapper. Använd ej starka lösningsmedel eller kemikalier. Läder är 
ett levande material som blir allt vackrare med åren om det sköts väl.

HÖJD    40 cm
L ÄNGD     82 cm
BREDD    38 cm

T YGÅTGÅNG  130  CM  1.0 m
SKINN    7.0 kv.fot

ARTIK ELNUMMER S TOPPAD  102213
ARTIK ELNUMMER ROT TING  102212
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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.


