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MODERN TEKNIK MÖTER KLASSISKT HANTVERK.

Formgivare Troels Grum - Schwensen

MODERN TECHNOLOGY MEETS CLASSIC CRAFTSMANSHIP.

Designer Troels Grum - Schwensen
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PONTO
Ben av massivt trä tillgängligt i följande material: ask natur, 
valnöt, alt betsad ask. Sarger i strängsprutad återvunnen 
aluminum. 30 mm bordsskiva av träfiber i följande material: 

- Faner: Ask natur/ek, betsad ask eller valnöt med matchande 
träkant.

- Linoleum: Nero alt Iron med matchande träkant i mörk rökt ek. 
Avvikande träkant i ek, ask, eller valnöt mot en extra kostnad.

PONTO
Legs of solid wood available in the following materials: natural 
ash, or walnut alt. stained ash. Frames made of extruded 
recycled aluminium. Tabletop of 28mm wood fibre board in the 
following versions:

- Veneer: Natural ash/oak, stained ash or walnut with matching 
wooden edge.

- Linoleum: Nero alt Iron with wooden edge in dark smoked oak. 
Additional deviating wooden edge in oak, ash, or walnut at an 
additional cost.
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För att minska resursförbrukningen och påverkan på miljön arbetar 
Lammhults med tidlös design för långt produktliv. Vi utvecklar 
och producerar produkter från material som har minsta möjliga 
miljöpåverkan och inte resulterar i restprodukter utan kan material-  
eller energiåtervinnas. Vi strävar efter att förhindra utsläpp i alla våra 
processer och arbetar med att successivt reducera miljö- och klimat-
mässiga fotspår från vår produktionslinje. Lammhults är certifierat 
enligt ISO 14001 sedan 1998 och fortsätter att arbeta kontinuerligt 
med miljöfrågor för att försäkra minsta möjliga miljöpåverkan.

To reduce the consumption of resources and the environmental 
impact, Lammhults work with timeless designs for long product life. 
We develop and produce products from materials that have the least 
possible environmental impact and do not result in waste but can be 
recycled as materials or energy. We strive to prevent pollution in all of 
our processes and work to successively reduce the environmental and 
climate footprint of our production facilities. Lammhults is certified 
according to ISO 14001 since 1998 and continues to work with 
environmental issues to ensure the least possible environmental impact.

LAMMHULTS OCH MILJÖN LAMMHULTS AND THE ENVIRONMENT


