
s k å p  2215 ä r e n  klassisk möbel som under 2018 åter tas upp i Svenskt Tenns sortiment. Skåpet formgavs 
1957 och formen bär en utsökt balans mellan horisontella och vertikala linjer samt en djup kontrast mellan 
ljus och mörker. Detta speglas inte minst i de kombinerade materialen masurbjörk, alm och padouk. De 
höga benen vittnar om Josef Franks tankar om vikten av att kunna urskilja mötet mellan golv och vägg i ett 
rum. Skåpet har tio utdragbara lågor, och det runda fältet i mitten kan ses som hans sätt att föra in barock-
drag i formen. Idag tillverkas skåpet på finsnickeriet Eriksson och Söner utanför Nyköping.

d e s i g n:  Josef Frank / h ö j d :  131 cm /  b r e d d:  80 cm / d j u p:  35 cm

SK Å P 2215 



mat e r i a l  Masurbjörk, padouk och alm. Beslag i mässing.

s köt 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 att placera föremål såsom vaser, böcker och underlägg på skåpets överdel under den första tiden, då
detta kan skapa färgskiftningar i ytan. 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.

HÖJ D    131 cm
BREDD   80 cm 
DJ UP   35 cm

ARTIKELNUMMER    108759

SK Å P 2215 

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.


