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POTOMAC

DESIGN anki gneib
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Ibland behöver man bryta mönstren och komma lite närmare.
Mötas på en annan nivå. Då dyker de nya idéerna upp.
De här skräddade sittpuffarna och borden fungerar lika bra för
en liten workshop som för en avslappnad fika med arbetskompisarna.
Kombinera många till större relax-öar eller skapa enskilda sittplatser.
Perfekt på kontoret eller välkomnande för den som väntar.

Potomac är formad som en
Polygon vilket gör att du kan
forma olika mönster och placera
ut dina sittpuffar och bord på
många olika sätt!

Potomac sittpuff finns i tre olika varianter och former samt två ryggstöd.
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Potomac bord/container med krukinsats eller
tidskriftsställ. Kan fås med eller utan lampa.

Potomac soffbord tillverkas i två olika former. Det ena bordet
är ett litet helt i metall ,höjd 500 mm. Borden kan precis som
sittpuffen kombineras ihop till olika former. 3 bord tillsammans kan bland annat bilda en pentagon.
Material: RAL 9016 - Vit, RAL 9005 - Svart, RAL 5001
- Petrolblå och RAL 1018 - Gul.

Det andra Potomac-bordet är en bordsskiva med
ett stativ i metall under. Bordsskivan finns som
runda och hexagonformade.
Materialet på bordsskivan är Vit kompaktlaminat
med svart kärna eller faner (Ek, Ask, Björk, Bok,
Svartbetsad Ek, Svartbetsad Ask, Vitpigmenterad
Ek, Vitpigmenterad Ask).
Stativen finns i vitt och svart.
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För prisklasser för tyg se Prisklasser/tyg på www.horreds.se under produktblad.
Mått nedan är cirkamått, kan variera något p g a tygets tjocklek

Sittpuff 1:

Sittpuff 2:

Sittpuff 3:

Ryggstöd:

Tillbehör:

Yttermått:
485x485 mm
Höjd 430 mm

Bord i metall

Runda bord
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Mått:

Mått:

Diameter 700 mm

Diameter 900 mm

Höjd 500 mm

Höjd 500 mm

Hexagonformade bord

Mått:
Hexagon 605 mm
Höjd 500 mm

Mått:
Hexagon780mm
Höjd 500 mm

