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Proste linie z delikatnymi krzywiznami. Na pierwszy rzut oka widać, że Njord jest 
wyjątkowy! Z litego drewna uzyskano niezwykle smukłą ramę. Siedzisko, w całości 
wykonane z termoformowanego filcu poliestrowego w kolorze antracytu, uwodzi 
swoim organicznym designem. Cztery rozpoznawalne na świecie nagrody za 
wzornictwo to przekonujący dowód na to, że fotel Njord jest inny niż wszystkie!
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Projekt: Scaffidi & Johansen
Antonio Scaffidi i Mads K. Johansen ukończyli 
Danish Design School w Kopenhadze. Antonio 
Scaffidi czerpie z symbiozy pomiędzy swoim 
ognistym włoskim temperamentem, a kulturą 
skandynawską, tymczasem Mads K. Johansen 
kierował się przede wszystkim artystyczną 
pasją do stolarstwa. Ich proces twórczy 
cechowała bezbłędna płynność oraz jasna 
i zrozumiała wizualizacja jego założeń. Podróż 
życiowa Madsa K. Johansena zakończyła się 
jesienią 2014 roku.
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4    Njord    Rama z naturalnego litego dębu niedostępna w niniejszej ofercie.
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Wersje

Fotel

Przyciągający wzrok design oferujący nowy poziom 
komfortu. Fotel lekki jak krzesło stacjonarne, którego 
kubełek siedziska perfekcyjnie dopasowuje się do 
ciała, gwarantując wygodę siedzenia.

Stół

Ten stół jest eleganckim i funkcjonalnym 
uzupełnieniem linii foteli.

1  Wysokość siedziska DIN określono zgodnie z normą 
DIN EN 1335-1, tj. wysokość siedziska zmierzono, za 
pomocą przyrządu pomiarowego, w miejscu położenia 
guzów kulszowych, po umieszczeniu ładunku 50 kg na 
połowie szerokości siedziska.

Wymiary podane w cm.

Dane produktowe

Możliwość sztaplowania
• Rekomendowane 4 sztuki
• Wysokość plus 11 cm na każdy sztaplowany fotel
• Głębokość plus 6 cm na każdy sztaplowany fotel

Waga: 5,5 kg Waga: 3,4 kg
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Fotel spełnia wymagania FSC®(FSC-C120977).

Certyfikat FSC® dotyczy odpowiedzialnej gospodarki leśnej i całego 
procesu przepływu surowców z lasu do klienta. Każdy etap łańcucha 
jest monitorowany pod względem wyników społecznych, ekologicznych 
i ekonomicznych. Produkt z etykietą FSC® daje klientom gwaranc ję, że 
drewno użyte do produkcji produktu pochodzi ze źródeł zarządzanych 
w sposób zrównoważony.



Materiały, wykończenia

Njord fotel Njord stół

Kubełek siedziska
• Termoformowalny filc poliestrowy
• Tapicerowana nakładka na siedzisko 

dostępna z pianką trudnozapalną, 
oraz wybranymi tapicerkami 
z wzornika wykończeń

Rama drewniana
• Lite drewno bukowe naturalne lub 

bejcowane (z widocznymi lub słabo 
widocznymi słojami drewna) 

• Rama z naturalnego litego dębu 
niedostępna w niniejszej ofercie

Blat
• Sklejka bukowa wykończona 

linoleum lub laminatem Fenix NTM®

Podstawa
• Lite drewno bukowe naturalne  

lub bejcowane (z widocznymi  
lub słabo widocznymi słojami drewna)

Stopki 
• Plastikowe do powierzchni miękkich
• Plastikowe z filcem do  

powierzchni twardych

Stopki
• Plastikowe do powierzchni miękkich
• Plastikowe z filcem do  

powierzchni twardych

Filc

Filc poliestrowy  
w kolorze antracytu

2.07Y Black
VO Black Oak2

Fenix NTM®

KP Rosso Jaipur KO Blu Fes KR Verde  
Comodoro

KM Grigio Antrim KJ Nero IngoKN Grigio Bromo

Drewno

1.007 Beech1

VT Natural 
Beech2

1.076 Havana1.040 Alder
BM Caramel 
Bamboo2

1.031 Walnut
VS Natural 
American 
Walnut2

1.02D Oak

1.043 Black 1.032 Colombo1.033 Wenge
VM Brown Oak2

VP Brown 
American Walnut2

1.023 Palisander

Linoleum

JS Smokey BlueJP Pebble

JB BurgundyJC Charcoal JM Mauve

2.09R Saffron2.09T Orange 2.09U Mint 2.09W Light Blue

2.06R Beech Grey

2.09S White 2.06Y Dark Graphite2.06S Slate2.09Y Pink
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Bejce wodne, widoczne słoje drewna (sklejka bukowa / lite drewno bukowe).
1 nie barwiony, jedynie lakierowany
2 kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)
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