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Rainbow
Design Markus Johansson

Rainbow bord 205(50)x100 cm massiv ek oljad, stol dyna bonded läder svart

En lek med raka linjer
och böljande former
Du har säkert hört legenden om vad som väntar vid regnbågens slut.
Vår Rainbow-kollektion är däremot en guldklimp i sig själv. Ryggstödet
är vackert rundat och funktionellt formgivet för bästa sittkomfort.
Rainbow är också möjligheternas stol. Du har en lång rad massiva
träslag och färger att välja mellan, tillsammans med en rad olika val när
det kommer till sittdelar i tyg, trä eller läder. I serien ingår även matbord,
sideboard och vitrinskåp i massivt trä. Alltihop formgivit av designern
Markus Johansson för Hans K.

Rainbow bord 142(48+48)x90 cm massiv ask blond bets
Rainbow stol massiv ask blond bets, dyna tyg grafitgrå

Rainbow bord 162(48+48)x100 cm massiv ek oljad
Rainbow stol massiv ek oljad, sits bonded läder svart
Rainbow vitrin massiv ek oljad
ZigZag karmstol massiv ek oljad

Rainbow sideboard massiv björk vit med trä och glasluckor. Båda ingår.
Rainbow bord 162(48+48)x100 cm, stol dyna bonded läder svart, vitrin massiv ek oljad
Rainbow stol massiv ask svartbets, björk vit, dyna bonded läder, stol massiv ask blond bets, dyna tyg grafitgrå
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Tillval omklädnad
Hans K erbjuder i tillval en tapetsör som klär om sitsen i ditt favoritmaterial.
Offert och leveranstid på förfrågan hos Hans K.

Bord 142(48)x90cm

Bord 162(48+48)x100cm

Bord 205(50)x100cm

blond bets, ek oljad, vit

blond bets, ek oljad, vit

blond bets, ek oljad

inkl 2 ilägg 48cm

inkl 1 ilägg 50cm

Sideboard 133cm

Vitrinskåp

blond bets, ek oljad, vit
Glas och träluckor ingår.

blond bets, ek oljad, vit
Glas och träluckor ingår.
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Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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inkl 1 ilägg 48cm

