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Lænestol model SK 2019 handler om kærlighed til håndværk og design. Vi elsker

design og ting af høj kvalitet. Derfor kom ideen til et "Model SK" projekt. Alt

er fremstillet i hånden på vores værksted i Vestjylland tæt på Vesterhavet og

naturområdet, Skjern Enge.



"Model SK" blev skabt i samarbejde med vores

"mester" - Svend Skipper. Derfor kalder vi denne

lænestol - model SK. Vi fik mange værdifulde råd

og tips på et møde fra mesteren Svend. Vi er rigtig

taknemmelig, tusind tak Svend !



Let, enkelt klassisk design og kvalitets materialer giver et stilrent skandinavisk udtryk.

Kvalitets materialer sikrer "Model SK" lang levetid samt modstandskraft ved hårdt slid. Vi

anvender traditionelle materialer og teknikker for at give "Model SK" sin helt egen sjæl og

karakter. Yderst velegnet til både privat samt institutions brug.



Der er to versioner af Model SK. Model SK med fast sædepolstring og model SK

Classic med løse sædehynde.

MODEL SK er en let, luftig og elegant serie med høj komfort, tynde ben i eg, som

giver et moderne og tidløst design. Minimalistisk design med mange muligheder for

individuelle tilpasninger.

Model SK 2019 Classic

Model SK 2019G Classic, Dyne



Skammel model SK ligner formen som sædet med let bøjet konstruktion giver et

designer look og  specifik form gør det mere funktionelle og komfortable.

Skammel Model SK 2019 

Model SK 2019 med skammel



En lænestol to muligheder med glider system "QUICK ROCKING" - udviklingsmodel af

Model SK, gyngestol "Model SK" G med aftagelige glider. Gyngestol 2019G Classic

og 2020G Classic ( med løse sædehynde ) 2019G, 2020G ( med fast sædepostring ),

2019G Dyne ( special rygpolstring )



En lænestol to muligheder med glider system "QUICK ROCKING" - udviklingsmodel af

Model SK, gyngestol "Model SK" G med aftagelige glider. Gyngestol 2019G Classic

og 2020G Classic ( med løse sædehynde ) 2019G, 2020G ( med fast sædepostring ),

2019G Dyne ( special rygpolstring )

Sofa Model SK 2019

Sofa Model SK 2019 Classic



Mål: Bredde: 68cm, Højde: 79cm. Siddehøjde: 41cm, Siddedybde: 52cm.

Siddebredde: 54cm, Ryghøjde: 51cm, Dybde: 77cm, sofa længde: 135cm

Polstring: traditionel møbel polstring: Kokos måtte, koldskum, vat, filt,

elastik gjord

Ben: Egtræ, behandlet eller ubehandlet

Negle: Egtræ, behandlet eller ubehandlet

glider: Egtræ, behandlet eller ubehandlet

Træbehandling (ben, negle, glider ) - vælg mellem: ubehandlet, bejdset

teaktræ, bejdset mahogni, bejdset kastanje, bejdset mørk egtræ, vokset

egtræ, vokset retro solv, vokset retro guld, vokset hvid farve, lakeret

(uden farve), vokset (uden farve), bejdset fyrretræ, olieret (uden farve),

vokset - røget egtræ, bejdset palisander, bejdset venge, bajdset ibenholt.

Ombetrækning: Vælg mellem kvalitets møbelstof i forskellige farve f.ex.

uldstof - KVADRAT, NEVOTEX, GABRIEL

skammel: 53cmx48cm, H 34cm

Specifikationer



Model SK 2019 med skammel

Model SK 2019 Classic



Model SK 2019 Classic, Dyne

Model SK 2019G Classic, Dyne



Model SK 2019 Dyne

Sofa Model SK 2019 Classic,



Model SK 2020G Classic

Model SK 2020 Classic,
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