
Tureen
BORD I MASSIV EK ALT MARMOR

FORM: JONAS LINDVALL
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DETALJER 
1. Tack vare sin enkla form, är  

Tureen ett lättplacerat bord i de festa 
miljöer med lågt sittande.

2. Bordets skiva är 40 mm tjock,  
men har genom att den frästs ut,  
fått en hög kant som tillför  
en behaglig känsla i materialet.

3. Skivorna är gjorda i tre olika mate- 
rial – Verde Alpi marmor (38 cm),  
Cararra marmor (52 cm) och  
massiv ek (38, 52 och 65 cm).

3. Borden är anpassade i höjd så  
att de delvis kan skjutas in under 
varandra.

FAKTA  TUREEN

TANKE  
Med tankar om skönhet och 
funktion har satsborden Tureen 
arbetats fram. Jonas har hämtat 
inspiration från möbelhistorien och 
gastronomins värld för att skapa ett 
satsbord som kan fungera som en 
yta, vilken som helst, en skål eller 
ett uppläggningsfat. Ytornas uttryck 
har valts för att skapa harmoniska 
delar som vittnar om hanterkets 
kvaliteer. Tureen satsbord fungerar 
tillsammans eller var för sig. 

FORM   
Jonas Lindvall

ARTIKELNR  
6290, 6291, 6292, 6293, 6294

UTFÖRANDE   
Ben i massiv ek. Skiva i Verde alpi 
marmor, Carrara marmor eller mas-
siv ek. Samtliga storlekar går att få 
med skiva i massiv ek.

YTBEHANDLING  
Vitolja, naturell olja, naturlack, ljus 
mattlack eller någon av våra tio  
kulörer. Önskas specialkulör,  
kontakta Stolab. Stenskivorna är 
behandlade med olja.

ÖVRIGT   
Levereras förmonterade

SKALA 1:50

Skalenliga illustrationer finns även att hämta på www.stolab.se
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