
 

PRODUKTINFORMATION 

 

Navn:  Puslekommode 

 

Beskrivelse: Enkel og klassisk puslekommode i nordisk design. Designet er gennemtænkt 
og funktionelt med flere fine detaljer. Kommode og pusleplade har en flot buet 
front. Den store pusleplade giver plads til barnets udfoldelse og den voksnes pleje 
af barnet. Skufferne er rummelige og giver god plads til opbevaring. Skufferne har 
skuffeskinner af høj kvalitet, som lukkes med ’soft lock’. Funktionalitet, form og 
kvalitet går op i en højere enhed, når pusleplade ikke længere er nødvendig fjernes 
denne nemt. Tilbage står en flot og klassisk kommode med lang levetid. 

  

 Puslekommoden fra Oliver Furniture er sikkerhedstestet hos Dansk Teknologisk 
Institut (DS/EN 12221-1), samt opfylder EU’s krav til Reach (EU’s kandidatliste 
over stoffer, som mistænkes for at være kræftfremkaldende) og EN 71-3 (test af 
afdampning af farlige stoffer fra malede overflader). 

Oprindelse: Bæredygtig produktion i Europa. Dansk design  

Varenr.:  021316 (pusleplade 021318 + kommode 091412) 

 



 

 

 

Mål: 90 x 50 x 90 cm (kommoden) 94 x 72 x 14 cm (puslepladen) 

 94 x 72 x 104 cm (kommode med pusleplade) Arbejdshøjde 91,5 cm 

Funktioner:  4 rummelige skuffer med ’soft lock’, europæisk producerede skuffeskinner af høj 

kvalitet, stilleben. Puslepladen kan afmonteres  

Materiale:  FSC certificeret birketræ og FSC certificeret MDF E1 fra europæisk producent  

Maling:  Vandbaseret interiør lak  

Farve:  Hvid, (NCS S – 0300 – N er en tilnærmelse og kan variere op til +-5%)  

Test:  Sikkerhedstest DS/EN 12221-1, EN 71-3, Reach og TÜV godkendt maleproces 

(se mere under sikkerhed og godkendelser på www.oliverfurniture.dk) 

Emballage:  FSC certificeret genanvendeligt pap fra ISO certificeret virksomhed i Europa 

Antal kolli:  2 

Mål kolli:  1 / 1:   96 x 54 x 94 cm (vægt: 68,9 kg) - kommode 

 1 / 2: 109 x 80 x 17 cm (vægt: 11,1 kg) - pusleplade 

Vægt:  I alt ca. 80 kg  

Leveres:  Usamlet, puslepladen skal lægges oven på kommoden. 

 

Pleje: Puslekommoden tåler aftørring med opvredet klud og alle almindelige 

universalrengøringsmidler. Små ridser og genstridig farve fra blyanter m.m. kan 

evt. fjernes med tandpasta eller forsigtigt med skurecreme 


