
Produktinformation
Senest opdateret: 4, november 2021

 

DRUM

Beskrivelse:

Altid til tjeneste 
Puf, sofabord og bakke i ét. De multifunktionelle DRUM-puffer er perfekte til det moderne hjem, hvor �eksibilitet er vigtigt. Placér bakken på
puffen, og du har et stilfuldt sofabord, og �yt bakken, hvis du får brug for en ekstra siddeplads eller fodskammel. Et dekorativt og funktionelt
møbel. Bakken fås i sort, hvid, ask og valnød.

Designet / År: 2009

Funktion:

DRUM kan anvendes som komfortabel siddeplads, som praktisk bakkebord der er let at �ytte efter behov eller anvend 
bakken alene til servering.

Salgsargumenter:

Puf og bakkebord… 
Ideen bag DRUM er et dekorativt og funktionelt møbel med forskellige anvendelsesmuligheder. 
DRUM kan anvendes som komfortabel siddeplads, som praktisk bakkebord der er let at �ytte efter behov eller anvend 
bakken alene til servering. 
Skamlerne fås i tre forskellige størrelser og leveres i forskellige stoffer. Bakkerne fås i to størrelser i farverne sort, hvid 
og valnød.

Design: SOFTLINE design team

Innovation og design er fundamentalt for SOFTLINE, og vi er stolte af at arbejde med førende, internationale designere. Vi værdsætter design
og udvikling af unikke og funktionelle møbler til smukke hjem overalt i verden meget højt. SOFTLINE udvikler alle produkter i tæt samarbejde
med vores team af både unge og anerkendte designere. Vores mål er at imødekomme vores kunders behov for moderne og �eksible designer
møbler.

Dimensioner (cm):

Puf Lille Puf Stor Pouf high Tray small Tray large Pouf XL
Art. nr.: 2-195xxx 2-197xxx 2-196xxx 2-19500x 2-19700x 2-399
Diameter: 45 60 45 47 62 100
Højde: 30 30 40 7.4 7.4 30
Kolli: 1 1 1 1 1

Colli info
Pakkemål: 45x45x30 60x60x30 45x45x40 52.5x51.5x9 68x66.5x9
Volumen: 0.06 m³ 0.11 m³ 0.08 m³ 0.02 m³ 0.04 m³
Vægt (netto): 1.58 kg 2.88 kg 2.38 kg 1.55 kg 2.85 kg
Vægt (brutto): 1.75 kg 3.05 kg 2.55 kg 2.15 kg 3.65 kg

Emballage
Pap i alt: 0.00 kg 0.00 kg 0.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
Plastfolie: 120 μm 120 μm 120 μm
Plastik i alt: 0.17 kg 0.17 kg 0.17 kg 0.60 kg 0.80 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 

Puffer: Plastfolie PE 160 μm. 
Bakke: Karton.

Rengøring 

Puf: 
Børstning, støvsugning eller P-kemisk tørrerensning af det aftagelige betræk.

Bakke: 
Aftørres med en fugtig klud.

Materialer  
Puf: 30 Kg/m3 højrumvægtig PU-skum. Polyurethanskum testet i.h.t. Øko-tex 100 Bakke: MDF og formspændt kryds�ner. Farver: Hvid, sort og
valnød.
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