
MV15 OPEN
Skåp

Ovan:  Ekstomme 1210 x 619 mm med benställning h 170 mm. Nedan: Detaljer ekstomme.
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MV15

Open tillverkas med stomme och ben i ek eller stomme och ben lackerade vitt (NCS0500) alternativt skymningsblå 

(NCS S 5020-B). Alla utföranden har ribbade dörrar i massiv ek. Stommar med längd 1610mm har mittsektion med 

lådor.  Skåpen finns i två höjder, tre längder och med tre olika benställningar. Design Jonas Olsson, Marcus Sjögerén.

The MV15 Open cabinet comes with framework and base in oak or in white (NCS 0500) or ”skymningsblå” (NCS 

S 5020-B). All models have doors in oak. Cabinets with length 1610 have a midsection with drawers. Cabinets have 

two alternative heights and three lengths. There are alson three different bases.

1210 x 419 mm + sockel 170 mm 1810 x 419 mm + sockel 170 mm

1210 x 619 mm + sockel 170 mm 1810 x 619 mm + sockel 170 mm

Sockel 170 mm. Sockel 270 mm. Sockel 50 mm.

1610 x 419 mm + sockel 170 mm

1610 x 619 mm + sockel 170 mm



Ovan: Stomme, dörrar och lådfronter i vitpigmenterad ek.  Stomme: 1610x619 med benställning h 170 mm.

”Det är vår övertygelse och strävan att tillverka möbler på ett hantverksmässigt sätt. Möbler skall vara bruksredskap 

och kunna leva länge både med tanke på konstruktion och form. Vi vill ge vårt bidrag till en hållbar utveckling i samhället 

och samtidigt bidra till att skapa vackra miljöer. ”

Mått (Measures):

L 1210, 1610, 1810 mm

H 419 (+ base), 619 (+ base) mm

D 380 mm

Benhöjd (Base heigth): 170, 270, 50 mm
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Ovan:  Ekstomme 1610 x 619 med sockel 50mm. Nedan till vänster :  Benställning 270mm.  Nedan till höger: Vitpigmenterad 
ekstomme 1610 x 419 mm med sockel 50mm.


