ANTTIINA

Provinssi / Loimu-Stol

ANTTIINA produkterna är finskt hantverk när det är som bäst.
De är gjorda att hålla i generationer.
Antikbehandlat massivt trä och beslag av smidesjärn ger de i sig
vardagliga möblerna en värdefull känsla.
Produkterna kan användas i hemmen, fritidshus samt i offentliga
utrymmen eftersom produkterna är mycket praktiska och lättskötta.

Provinssi / Kartano-Stol

Vintage / Loimu-Stol (utan vinkeljärn)

Vintage / Loimu-Stol

Vårt snickeri i Södra Österbotten jobbar med stort hjärta och gott
humör för kvalitet. Vi tillverkar matgrupper, bänkar och soffbord.

Provinssi bord med h-ben med hörnstycken, på framsidan utan hörnstycken.

Wiljamo / Wiljamo-Stol

MATBORD
156 x 90 cm
196 x 90 cm
236 x 90 cm

MATBORD
140 x 90 cm
180 x 90 cm
220 x 90 cm

STUGBÄNKAR
90 cm
156 cm
196 cm
236 cm

STUGBÄNKAR
140 cm
180 cm
220 cm
SOFFBORD
70 x 68 cm
120 x 68 cm

SOFFBORD
70 x 68 cm
120 x 68 cm

Vintage / Loimu-Stol

PROVINSSI- serien har som standard skurna kanter med rundade
mellanrum på plankorna.

VINTAGE- serien har som standard skurna kanter med rundade
mellanrum på plankorna.

Skivans yta är slät och med märken, något kraftigare slipning än
på Wiljamo och Vintage.

Skivans yta är slät och med märken, slipningen är likadan som på Wiljamo.

Obs! Till matborden kan du välja
H-ben med eller utan hörnstycken.

FÄRGTONERNA
Produkterna är ytbehandlade med vax som kan förnyas efter slitage.

Fn 11 valnöt

Fn 33 classic

Fn 22 grå

Fn 55 muskot

Fn 44 ek

Fn 66 vit

Möblerna är antikbehandlade vilket gör att med tiden får ytan en
patinering. Möblerna är vaxbehandlade och detta kan och bör
förnyas regelbundet efter slitage.
MATBORD
156 x 90 cm
196 x 90 cm
236 x 90 cm
STUGBÄNKAR
90 cm
156 cm
196 cm
236 cm
SOFFBORD
70 x 68 cm
120 x 68 cm

Wiljamo / Wiljamo-Stol

OBS! Du har möjlighet att mixa ben och bordskivor efter eget tycke och
smak. På bilden syns Vintage skivan med rundade kanter/utan märken
och med WILJAMO X-korsben.
BORDEAUX stolen som standard utan vinkeljärn.

WILJAMO- serien finns antingen med skurna eller rundade kanter, då är
mellanrummen på plankorna likadan som kanten dvs skuren resp rundad.
Ytan är slät och antikslipad.

Provinssi Soffbord

Provinssi

EXTRA-SKIVA finns till Wiljamo och
Provinssi modellerna, mått 60 x 90 cm.

SPECIALMÅTT PÅ BORD
Förkortning, tillägg +10 %
från det mått som skall förkortas.
Max. bredd 120 cm, tillägg +20 %
Min. bredd 80 cm, tillägg +10 %
Max längd 236 – 280 cm + 20 %

ANTTIINA OY

Klassiker från början.

Sorvarintie 6
61800 Kauhajoki
FINLAND
info@anttiina.se
www.anttiina.se

BESTÄLLNINGAR /
FÖRFRÅGNINGAR
Nordisk Möbel Import
Tel. 021 300 265
Fax. 021 300 382
nmi@nmi.u.se
www.nmi.u.se

