
 

TUK - BIG TUK - TUK WOOD
 
 

Office - Meeting - Lounge - Reception -  
Dining - Hotel - Common space - Bar

 

TUK är en komplett familj sittmöbler inspirerad av skandinavisk design och form. 
Det breda sortimentet och de många alternativen av material, betser och färger  

ger stora möjligheter att skapa unika lösningar i de flesta rum & miljöer. 
 

140 års hantverkstradition i kombination med en mycket attraktiv prisbild gör  
TUK familjen till ett tryggt och intressant val för ditt projekt.            



 

TUK 
office, meeting, common area, dining

 

TUK  
finns med sex olika benundereden för att passa in i många olika miljöer.  
Metallunderreden i krom eller svart lack och trä i bok eller ek - för utföranden se sidorna 6-7 
eller www.sveacontract.se



 

BIG TUK 
office, meeting, common area

 

BIG TUK - större, bredare, högre.  
Finns med tre olika benundereden samt i loungemodell. 
Metallunderreden i krom eller svart lack och trä i bok eller ek - för utföranden se sidorna 6-7 
eller www.sveacontract.se



 

BIG TUK Lounge,  
waiting area, reception, bar

 
BIG TUK M - sitthöjd 42cm. Soffa 122cm & loungefåtölj.  
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 6-7 eller www.sveacontract.se





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 se www.sveacontract.se



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 se www.sveacontract.se







www.sveacontract.se 
 

gottorpsgatan 51, 582 73 linköping 
telefon växel +46 (13) 470 50 80 

e-post info@sveacontract.se

TUK 
Specialkampanj & specialpriser på alla TUK-modeller  

gäller vid beställningar tom 30/12/2020  
och för leveranser senast mars 2021. 

 
Kontakta oss på info@sveacontract.se eller 013-4705080 för mer information om kampanjen.


