
e s t rid e ri c s o n a n v ä n d e  gärna det exotiska i sina inredningar med inspiration från Asien och Afrika. 
Pall 972 formgavs av Josef Frank  1940, och visades därefter på en utställning med egyptiskt tema. Dess 
form gav pallen smeknamnet ”Egyptiska pallen”. 

d e si gn:  Josef Frank /  h ö j d :  40 cm /  l ä n g d :  61 cm /  br e d d: 40 cm

PA LL 972



m at e ri a l:  Mahogny, pärlspik.

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     61 cm
BREDD    40 cm

T YGÅTGÅNG  130  CM  0.6 m 
SKINN   6.0 kv.fot

ARTIK ELNUMMER    102214 

PA LL 972

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.


