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NYHET:
DEN IKONISKE STINGRAY I NYE
UTGAVER
Fredericia lanserer nye utgaver av den prisbelønte gyngestolen av Thomas Pedersen – den
ikoniske Stingray.
Stingray omfavner deg med sin generøse form og er et perfekt sted for tilbaketrekning og
rekreasjon. Stingrays funksjonalitet er det som gjør denne stolen spesiell, ettersom den
kombinerer både gyngestol og fotskammel. Dermed kan du sitte i et utall forskjellige oppreiste
eller tilbakelente stillinger mens du koser deg med en god bok eller tar en lur.
Stingray fås nå i en ny hvit og mørk grå utgave med en jevn, matt finish som tilfører stolen et
diskret og raffinert uttrykk. Et eksklusivt utvalg av nakkeputer, skinnfeller og rammer fullender
dette moderne designikonet.
Den slitesterke overflaten gjør Stingray til et perfekt valg for både offentlige rom og oppholdsrom,
hvor den organiske formen gir interiøret et kunstnerisk og iøynefallende uttrykk.
Stingray kan brukes utendørs hvis den settes på en ramme i rustfritt stål.
Sitat fra designeren
"Stingrays organiske form er inspirert av naturen og blir et fredelig fristed etter en hektisk dag. Et
perfekt sted for bare å pleie seg selv. Jeg mener at møbler først og fremst skal designes for å
avspeile menneskekroppens anatomi. Ut fra den tanken er jeg tiltrukket av den ergonomiske
friheten ved vann og hav, og dette resulterer svært ofte i et visuelt uttrykk som ligner de organiske
formene vi finner i naturen." – Thomas Pedersen
Tilgjengelig fra 1. september.
PRISER, MATERIALER og MÅL
Veil. pris: fra 1845,- EUR
Skall: Akryl - matt hvit, matt mørk grå og glanset hvit
Ramme: Stål - flint, leire, krom, hvit, svart og rustfritt stål
Dimensjoner (cm): B: 120 D: 114 H:83,5 sh:34
Nakkepute: Leveres i 5 utvalgte lærtyper og stoffer
Skinnfeller: Forskjellige skinnalternativer
Om Fredericia
Siden oppstarten i 1911 har den familieeide bedriften Fredericia bygd opp en sterk
tradisjon med førsteklasses håndverk og nyskapende design, utviklet i tett samarbeid med en
omhyggelig utvalgt gruppe av internasjonalt anerkjente designere.
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