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NYHED:
DEN IKONISKE STINGRAY I NYE
VARIANTER
Fredericia lancerer nu en række nye varianter af Stingray, den prisvindende, ikoniske gyngestol
designet af Thomas Pedersen.
Stingray omfavner dig med sin generøse form og skaber et lille frirum, hvor du kan trække dig
tilbage og slappe af. Stingray er en innovativ fusion af en gyngestol og en skammel, som giver dig
mulighed for at sidde i et utal af oprette eller tilbagelænede positioner og læse en god bog eller
tage en lur.
Stingray fås nu i en ny hvid og mørkegrå variant med en glat, mat overflade, som giver den et
diskret og raffineret udtryk. Et eksklusivt udvalg af nakkepuder, skind og stel fuldender dette
moderne designikon.
Den slidstærke overflade gør Stingray til det perfekte valg til både offentlige og private rum, hvor
den organiske form giver indretningen et skulpturelt og markant udtryk.
Stingray kan bruges udendørs, hvis den er monteret på et stel i rustfrit stål.
Designeren om stolen:
"Stingrays organiske form er inspireret af naturen og tilbyder brugeren et fredfyldt fristed efter en
travl dag – det perfekte 'mig-sted'. Jeg mener, at møbler først og fremmest skal designes, så de
afspejler menneskets anatomi. Derfor er jeg også tiltrukket af den ergonomiske frihed, der er
forbundet med vand og hav, og det resulterer ofte i et visuelt udtryk, der er inspireret af naturens
organiske former." – Thomas Pedersen
Fås fra den 1. september.
PRISER, MATERIALER OG MÅL
Vejl. pris: fra 1.845,- EUR
Skal: Akryl – Matt White, Matt Dark Grey og Glossy White
Stel: Stål – Flint, Clay, Chrome, White, Black og Stainless Steel
Mål (cm): B: 120 D: 114 H:83,5:Sh 34
Nakkepude: Fås i 5 udvalgte stof- og lædertyper
Skind: Forskellige muligheder
Om Fredericia
Fredericia er en familieejet virksomhed, som siden grundlæggelsen i 1911 har skabt en stærk
tradition for smukt håndværk og innovativt design i tæt samarbejde med en omhyggeligt udvalgt
kreds af internationalt anerkendte designere.

PRESSEKONTAKT
Michael Schönwiese
PR & Social Media Manager
+45 2829 1277
msc@fredericia.com

Se mere på fredericia.com / Facebook / Instagram / LinkedIn / Pinterest

SIDE 2 AF 2

