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NYHED:
SWOON OTTOMAN – EN HYGGELIG TILFØJELSE TIL SWOON-LOUNGESTOLEN

Fredericia præsenterer Swoon Ottoman designet af Space Copenhagen – en skøn kompagnon til den ikoniske Swoonloungestol, som giver afslapning og hvile et luksuriøst touch. Det perfekte valg til et loungeområde i boligen, på et
hotel og i andre miljøer.
Takket være den beskedne størrelse og det raffinerede design er Swoon-stolen det perfekte supplement til en konventionel
loungestol og en lænestol. Det organiske design med de fine konturer er skønt at sidde på og danner rammen om den
ultimative afslapning, samtidig med at den giver god støtte i ryggen – uanset om du ønsker at sidde i en oprejst eller en mere
afslappet stilling.
For at fuldende den afslappende oplevelse præsenterer Fredericia nu en fuldt betrukket ottoman som supplement til Swoonstolen, så der opnås et sofistikeret loungemøbelsæt med mange timers komfort. Med det lige, ikke-skrånende sæde kan
ottomanen bruges som en selvstændig puf i et loungeområde, eller den kan stå alene, hvor den med sikkerhed vil pryde enhver
indretning.
Designerens citat
"Efter at have brugt Swoon-stolen i forskellige typer af projekter, fandt vi ud af, at det ville være en rigtig god ide at tilføje en
ottoman. Med ottomanen lægges op til mere afslappet og tilbagelænet brug af Swoon-stolen – men møblet kan også bruges
alene, da det emmer af karakter, nemt kan tilpasses og har en høj grad af fleksibilitet" – Space Copenhagen
Swoon-ottomanen 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 kreds af internationalt anerkendte designere.

PRISER OG MÅL
Vejl. udsalgspris inkl. moms: fra DKK 5.295,B/D/H/SH (cm): 63 / 52,5 / 40,5
Vægt (kg): 9,5
MATERIALER
Ben: Massiv eg / lakeret / olieret / hvidolieret / sæbebehandlet / sortlakeret / røget
Betræk: Tekstil
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