TINDRA SPISEBORD

TINDRA er et stilrent og minimalistisk spisebord. TINDRA fås i to størrelser, med tre ulike
understell og fire ulike overflater slik at du
kan tilpasse det ditt behov og din spisestue.
Tindra spisebord, her vist i:
Bordplate i hvitoljet eik u/splitt 180x100cm
Tindra stålbein rettvinklet sort pulverlakk
Vnr. 0166505 + 0166508

S K R E D D E R SY D I T T S P I S E B O R D
Her er noen eksempler til inspirasjon

Bordplate 180x100cm hvitoljet eik, med splitt Vnr. 0166501
Stålbein rettvinklet sort pulverlakk Vnr. 0166508

Bordplate 180x100cm hvitoljet eik, uten splitt Vnr. 0166505
Stålbein skrå sort pulverlakk Vnr. 0166509

Bordplate 180x100cm sortbeiset og lakkert eik Vnr. 0166506
Stålbein rettvinklet sort pulverlakkert Vnr. 0166508

Bordplate 180x100cm lakkert eik, uten splitt Vnr. 0166504
Trebein lakkert eik Vnr. 0166510

Bordplate 180x100cm lakkert valnøtt, uten splitt Vnr. 0166507
Stålbein skrå sort pulverlakk Vnr. 0166509

Bordplate 180x100cm sortbeiset og lakkert eik, med splitt Vnr. 0166502
Stålbein rettvinklet sort pulverlakkert Vnr. 0166508

Bordplate 220x100cm sortbeiset og lakkert eik, med splitt Vnr. 0166516
Stålbein skrå sort pulverlakkert Vnr. 0166509

Bordplate 220x100cm lakkert valnøtt, uten splitt Vnr. 0166521
Stålbein rettvinklet sort pulverlakkert Vnr. 0166508
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Merk at fargegjengivelsen kan variere på trykk.

V E LG B E I N

Stålbein rettvinklet
Sort pulverlakk

TINDRA er et stilrent og minimalistisk
spisebord til en meget god pris.
TINDRA fås i fire ulike overflater og tre
ulike understell slik at du kan designe
ditt eget spisebord.
Materialene i TINDRA holder høy kvalitet.
Det rene uttrykket på bordet gjør at det
passer til mange typer spisestuestoler og
spisesofaer.

Stålbein skrå
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Tindra spisebord B:180 l:100 H:82cm
Som vist: Bordplate med splitt i sortbeiset, lakkert eik og skrå stålbein i
sort pulverlakk. Vnr. 0166502/09

For oss nordmenn er borte bra, men hjemme best.
Da gjelder det å skape de beste rammene rundt
hverdag og fest for venner og familie.
Fagerheim er en moderne møbelkolleksjon som
bygger på det beste innen norsk kultur og møbeltradisjon. Her får du høy kvalitet i materialer og design,
og mye for pengene.
Fagerheim har egenskapene stadig flere av oss vil
ha: Enkle, rene linjer og et moderne design som ikke
går ut på dato. Tidsriktige valg av treverk, tekstiler
og sømmer. Og med store valgmuligheter, slik at du
kan sette sammen en løsning som er skreddersydd
for deg og ditt hjem.

Vil du fornye, inspirere og invitere,
har Fagerheim den perfekte løsningen.

www.fagerheimnorge.no

