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Produktinformation

Dimensioner

Höjd 85 cm
Bredd 53 cm
Djup 56 cm
Sitthöjd 46 cm

Skisser

  

Välj din kulör

Valfri NCS-kulör tillgängligt som
tillval på denna produkt.

Walker / stool

RAM 108
Download your bim files here!

Ram is a reliable friend in everyday life, a stool that fits perfectly in
both home and public environments. The stool has a strong visual
identity and a flexible purpose that bridges the gap between a
furniture and a walking aid. It is a stool but also a walking frame that
encourages active sitting and advocates the importance of mobility
throughout life. Elements inspired by classic road bikes are
combined with birch, leather and metal. With colors and optional
extras htat can be customised, RAM can truly reflect its owner.

Construction of both metal and birch. Details in white metal as
standard and in any colour as an optional extra. The arm rests are
available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö
Garveri.

Added value

A furniture to grow old with
Activity
Flexibility
Take a break
Inclusive design

https://www.bimobject.com/en/ncnordiccare/product/ram-108
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Formgivaren

JULIA MADÅS & SOPHIE HARDY

Julia Madås Arkitekt och formgivare, född 1984 i Göteborg. Sophie Hardy
Formgivare, född i England 1984. Sophies bord Breaking Surface har fått
stor publicitet samtidigt som Julias skåp Moiré bland annat har ställts ut på
Stockholms Auktionsverk, ArkDes, i Seoul och Hong Kong. 2017 mottog de
både Ung Svensk Form.Bland övriga utmärkelser återfinns bland annat
Kvadrat-stipendiet och vinst i World Space Creators Award. Sophie och Julia
träffades på HDK Steneby där de båda studerade möbeldesign med
inriktning trä. För NC har dessa två tillsammans formgivit möbeln RAM som
de kallar "hela livets pall".
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Skötselråd

Metall

Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.

Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.

Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

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.


