Produktinformation

Pall

TWIST 024
Idén till pallen Twist kommer från matematikens
geometriska polygoner, även kallade månghörningar.
Designprocessen har sin utgångspunkt i pentagonen, femhörningen.
Därefter har olika antal sidor testats för att komma fram till att
ikositetragon med dess tjugofyra sidor lämpade sig bäst för en
fyrbent pall.
De tjugofyra sidorna skapar illusionen av en rund pallsits. Tack vare

Dimensioner

sitsens raka sidor ”låses” pallarnas ben till varandra vid stapling.

Höjd

45 cm

Pallarna kan staplas i det oändliga och vid många pallar på höjd

Bredd

41 cm

skapas en sluten vacker sida vilket påminner om äldre klassiska

Djup

41 cm

pelare.

Sitthöjd

45 cm

Skisser

En pall med en tvist helt enkelt.
Kan fås i klarlack, svart eller vit eller i valfri NCS kulör mot tillägg.
Mervärden
Stapelbar
Pelarutseende när den staplas
Lättplacerad

Välj din kulör
Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.

Kan även användas som soﬀbord eller hörnbord
ÅTERBRUK

Massivt trä
Läs mer
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Formgivaren

MADELEINE NELSON
Madeleine Nelson är en Stockholmsbaserad arkitekt och formgivare med
examen från KTH Arkitektur (2015) och Beckmans Designhögskola (2018).
För NC har Madeleine formgivit pallen TWIST. Samtliga av Madeleines
projekt görs med grundlig undersökning av material och
konstruktionstekniker. När estetik, funktionalitet och smarta lösningar
kombineras kan vackra vardagsting ta form. Madeleine beskriver sig själv
som en fantasifull person med en stor nyﬁkenhet och målmedvetenhet som
älskar att fascinera människor genom att skapa något oväntat. Madeleines
arbete har ställts ut på bland annat Formex, Stockholm Furniture and Light
Fair, Reykjavik Design March samt Milan Design Week. Madeleine har
erhållit ett ﬂertal stipendium, priser och hedersomnämnande för sin design bland annat från Formex Nova, Svenskt Tenn, TreCe, Almi
Innovationsstipendium samt HRD Carpets. Madeleine Nelson är co-founder
till designstudion A Matter of Form som fokuserar på att undersöka
gränslandet mellan design och hållbarhet.
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Skötselråd

Trä
Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet
påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:
Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika
mycket ljus.
Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:
Spill av kaﬀe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av
med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller
lösningsmedel.
För desinﬁcering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade
medel ska ej användas.
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