
TUK - BIG TUK - 
TUK LOUNGE Office - Meeting - Lounge - Reception - 

Dining - Hotel - Common space - Bar

svea.nu - 013-31 31 25



TUK 
finns med sex olika benundereden för att passa in i många olika miljöer. Bekväm restaurang-
sittning, hotellrumsstol, konferens, kontor, besök mm. 
Metallunderreden i krom eller svart lack och trä i bok eller ek - för utföranden se sidorna 4-5

BIG TUK - större, bredare, högre.
Finns med tre olika benundereden och i loungemodell. 
Metallunderreden i krom eller svart lack och trä i bok eller ek - för utföranden se sidorna 4-5
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TUK LOUNGE
Soffa 122cm & loungefåtölj, sitthöjd 42cm.  
I serien finns även loungebord och barstol i sitthöjd 65 eller 76cm. 
Fåtölj och barstol kan fås med helklätt sitskal eller med utsida i trä - färgmatchat med benen. 
Tillverkas i bok eller ek - för utföranden se sidorna 4-5 
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16
finishes

100 natural beech 007 light071 beech oak 008 classic046 rustical

014 cognac 186 chocolate151 brown 011 dark086 wenge

031 walnut 141 wenge109 tudor 041 grå063 svart

100 natural oak

TUK tillverkas med trädetaljer i ek natur, bok natur eller 15 olika standarbetser på bok.
De går även att få i lack eller specialbetser. 
För mer info kontakta oss.
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100
fabrics

over

TUK kan fås klädda i över 100 olika standardklädslar i konstläder eller tyg.
Givetvis kan vi klä dem även i ert eget insända material. 
För mer info kontakta oss.
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LINKÖPING (Huvudkontor) 
Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping 
Tel +46 (0)13 - 31 31 25

STOCKHOLM 
Polhemsgatan 5, 112 36 Stockholm 
Tel +46 (0)8 - 611 61 75 

POSTADRESS
Box 464, 581 05 Linköping

DESIGN 
INREDNING 
PROJEKTERING
BYGGNATION
SVEA gruppen skapar innovativa lösningar 
för restauranger, kontor, och offentliga 
miljöer.

För en kostnadsfri offert kontakta:
sales@svea.nu

013-31 31 25
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