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EASY

Art. nr.: 2-216

Beskrivelse:

Afslapning i elegant komfort EASYs bløde linjer indbyder til afslapning i elegant komfort. Brug EASY som loungemøbel, puf, bakkebord,
siddeplads og meget mere. Foldet eller åben, �ere ovenpå hinanden eller for sig selv? Vær kreativ, og opdag de mange måder EASY kan bruges
på. Fås i materialer til udendørs og indendørs brug.

Designet / År: 2010

Salgsargumenter:

Det er en af disse vidunderlige ideer, der nærmest bare tegner sig selv i skitsebogen. En �rkant, et elegant, bølget snit – 
og voila, der ligger udfoldningen som en super behagelig lav chaiselong. 
Den stramt polstrede skumblok kan fungere som puf, bakkebord, pusleplads, siddeplads og meget andet. 
Blokken lynes op, og der udfolder sig et bredt, behageligt relax-møbel. Til den store �adskærms-afslapning, til at 
børnene kan hoppe og slå kolbøtter ned ad bakke og til de velfortjente middagslure. 
Endelig kan to EASYer samles, bølgeform mod bølgeform og give den rigtige soveplads for natten.

Design: Philip Bro

Philip Bro Ludvigsen er født 1962 og uddannet fra Danmarks Designskole. I 1998 startede han tegnestuen philip bro design. I hans korte
karriere har han allerede designet en imponerende mængde produkter og projekter, fra store auditorier til små lysestager. Han har opnået stor
succes med UnderCover lampeserien lampe serien for Le Klint. Og har senest udviklet Twist serien for Georg Jensen.

Dimensioner (cm):

Relax chair PUF
Art. nr.: 2-216
Længde: 70 70
Dybde: 190 95
Højde: 39 45
Sovemål: 70x190
Kolli: 1

Kolli info
Pakkemål: 94x69x47.5
Volumen: 0.31 m³
Vægt (netto): 10.08 kg
Vægt (brutto): 10.70 kg

Emballage
Pap i alt: 0.00 kg
Plastfolie: 160 μm
Plastik i alt: 0.62 kg

Yderligere information:

Betræk 

Aftageligt betræk. 
Rensning: Betræk med symbolet P kan renses. 
Ekstra betræk kan købes hvis du ønsker en ny farve eller et nyt stof.

Emballage 

Plastfolie 160 μm

Samlevejledning 

Leveres monteret.

Rengøring 

Børstning og støvsugning ved daglig rengøring. 
Betrækkene er aftagelige og kan P-renses. 
Betræk i textillæder kan aftørres med en fugtig klud.

Polstring 

Højelastisk polyurethane-skum 25 kg/m2. 
Ligge�ade: 200 g polyester�ber.

Polyurethanskum testet i.h.t. Øko-tex 100.
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