SMALLROOM PLUS
Soffsystem
Av Ineke Hans

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Smallroom är en soffa i linje med det framgångsrika O2asis-initiativet. Smallroom kan användas
tillsammans i olika moduler, men kan stå för sig själv. Formgivningen av Smallroom
kännetecknas av en “låda” på sidan som kan användas för placering av växter eller som
arbetsyta med möjlighet att inkludera strömförsörjning. Soffans rygg kan liknas vid en hög
mur som fungerar som ett slags skydd när man sitter i den och som skapar intrycket av att
man befinner sig i ett mindre rum. Höjden på ryggen låter dock det omgivande rummet
behålla sina volymegenskaper. Smallroom erbjuds med olika höjder på rygg och sidoväggar,
vilket ger arkitekter en möjlighet att med hjälp av olika dimensioner skapa intresseväckande
miljöer.

MILJÖMÄRKNING

UTMÄRKELSER

2012

2013

TEKNISK INFORMATION
Stomme i trä. Kallskum svept med flamfiber. Fast klädsel i tyg eller läder med quiltad sits.
Standardläder Elmo Nordic. Stativ: Ben i krom med ABS glidfot.
TYG

LÄDER

DELAD
KLÄDSEL

KROM

TILLVAL
Ben i silver-, svart-, vitlack alternativt i OFFECCT Flexicolour. Ljudabsorberande glidfot med
filt.
RAL 9006

RAL 9005

RAL 9003

FILT

FLEXI
COLOUR

TILLBEHÖR
Skrivskiva i wengelaminat Abet 313 alt. vitpigmenterat eklaminat Formica F1079, (200 x 650
mm). Skrivskiva inkl. planteringskärl i plast (Ø13, H95 mm), antracit. Skrivskiva inkl. strömkälla i
krom med två uttag (Ø13).
SKRIVSKIVA

STRÖMKÄLLA

VÄXT
FÖRVARING

SMALLROOM PLUS

H 1340, S 440, B 1505, A 610, D 720, Vänster (alt. höger)

H 1340, S 440, B 1005, A 610, D 720, Vänster (alt. höger)

H 1340, S 440, B 2005, A 610, D 720, Vänster (alt. höger)

O2asis är ett sortiment med designprodukter. Tillsammans med blommor och växter
förbättrar de arbetsmiljön, inte minst genom en förbättrad luftkvalitet inomhus.
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O2asis is an assortment of design products, which
together with flowers and plants enhances and adds
value to the work environment, not least through an
improved indoor air quality.

