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NYHED:
EVE – EN LOUNGESTOL I TRÆ

Fredericia præsenterer Eve designet af Timo Ripatti – en ny, let loungestol, der kombinerer elegance, komfort og
holdbarhed og gør den til det perfekte valg til mange forskellige miljøer – lige fra private boliger og kontorområder til
luksushoteller.
Eve er en let loungestol i træ udformet i et æstetisk spændende design, hvor en træring kombineres med et formstøbt træsæde,
som giver den et flot ikonisk look. Den eksponerede konstruktion afslører en intelligent udnyttelse af materialer, der giver en
holdbar konstruktion samt komfortabel ergonomi. Stolens elegance leder tankerne hen på både moderne og klassisk design og
kan nemt suppleres af en løs pude eller en pels liggende hen over stolen for at skabe et blødere og varmere look. Eve kan også
stå alene som udtryk for fremragende industrielt design.
Prisvindende design
Før lanceringen vandt Eve den prestigefyldte Lexus Design Award, da den første prototype blev præsenteret i 2013. Juryen
sagde, at Ripatti tilpasser sin brug af træ på en simpel måde, der fuldender designet, samtidig med at stolen er både smuk og
behagelig at sidde i.
Eve kan leveres med polstring.
Designerens citat
"Eve-loungestolen kombinerer 50'er-modernisme, moderne design og traditionelt håndværk med de nyeste teknologiske
fremstillingsmetoder. Det er disse nøgleelementer, der sikrer stolens fremragende kvalitet og lange holdbarhed." – Timo Ripatti
Eve-stolen fås fra maj 2018.
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.

PRISER OG MÅL
Vejl. udsalgspris inkl. moms: fra DKK 8.500,B/D/H/SH (cm): 66 / 70 / 71 / 41
Vægt (kg): 4,8
MATERIALER
Stel: Lakeret eg / olieret / hvidolieret / sortlakeret
Betræk: Tekstil eller læder
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