Produktinformation

Förvaring

FILUREN 565
Möbelfamiljen där soﬀan DU&jag och Filuren igår är en modern
familj där mångfald, normkreativitet och hållbarhet är en
självklarhet. Karaktärerna som ingår i familjen är olika i sin form
men har ändå många saker gemensamt. De är giftfria, roliga, taktila,
funktionella och alla utformade utifrån barns villkor och vårdmiljöns
verklighet. Familjen kan växa och alla är välkomna, men två är
också en hel familj.
Dimensioner
Höjd

Lek och fantasi är en av barnets viktigaste verktyg för att lära och
45.5 cm

utvecklas. Fysisk aktivitet är viktigt för barns välmående och

Bredd

30 cm

motverkar psykisk ohälsa. Filuren erbjuder fantasilek och fysisk

Djup

47 cm

aktivitet naturligt genom att ingå i möblering för ett väntrum, men

Sitthöjd

25.5 cm

fungerar lika bra i bibliotek, förskolor eller liknande oﬀentliga
verksamheter för barn. Filuren är förutom en kul sittplats också en

Skisser

förvaring som visar hur värdefull och viktigt leken och barns
leksaker är, speciellt i en känslig vårdsituation. Här ryms
bilderböcker och några småprylar. Filuren riktas främst till barn i
ålder 1-4 år. Möbeln är säkerhetstestad och är stabil nog för en
vuxen att sitta på eller vara stöd för ett litet barn som tar sina första
steg. Öronen tillverkas av textilspill från vår produktion av bl a DU &
jag.

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

Tillverkad i FSC Mix certiﬁerad björk. Kan fås i klarlack eller svart
eller vit bets som standard. Vafri NCS kulör mot tillägg.
MERVÄRDE
Inkluderande förvarings- och sittmöbel för barn
Lättplacerad
Lätt att ﬂytta
Återanvändning av spillbitar
Testad som förvaring, sittmöbel och lekredskap
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Formgivaren

JENNY FINGAL & EVA-JOHANNA ISESTIG
Jenny är möbelformgivare, utbildad på Danmarks Designskole i Köpenhamn.
Född 1981 i Borås men nu boende på västkusten med studio och verkstad i
Marstrand. Jenny driver också egna varumärket Taste for Waste, ett
samarbete med en smyckeskonstnär och kvinnliga hantverkare i Kenya.
Eva-Johanna Isestig är inredningsarkitekt och barnkulturdesigner utbildad
på HDK, Göteborg och COFA, Sidney. Eva-Johanna är född 1981 i Jämtland.
Med en unik designmetodik skapar hon kultur- och vårdmiljöer för och
tillsammans med barn & unga, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I arbetet
med Nya Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg formades
idén om ett utforskande projektet om barns egna vårdmöbler. Jenny och
Eva-Johanna har drivit projektet ”Den som väntar… VADÅ VÄNTA!?” i tre år.
Tillsammans med över hundra barn & unga i ålder 4-19 år och
medverkande aktörer som bl a NC Nordic Care och Västra
Götalandsregionen har vi undersökt hur väntrummet bäst utformas. Soﬀan
DU & jag är en liten del av resultatet och en pusselbit för att skapa en
trygg, tillgänglig, kul, intressant och meningsfull väntan i vårdmiljön – på
barns villkor. Jenny och Eva-Johanna har formgivit soﬀan Du & Jag som
uppkommit ur projektet Vadå vänta?!
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Skötselråd

Textil
Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för
optimal passform.
Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de ﬂesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid
svårare ﬂäckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående ﬂäckar.
Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets
speciﬁkation.
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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