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NYHED:
AN ICON FOR LIVING – TRINIDAD-STOLENS 25-ÅRS JUBILÆUM

I anledning af 25-års jubilæet for Nanna Ditzels ikoniske Trinidad-stol lancerer Fredericia en række nye farver, der
fremhæver materialernes naturlige skønhed på en nutidig måde.
De nye udgaver fås i røget eg samt grå og lysegrå eg, som fremhæver træstrukturen i fineren. Dette æstetiske møbel tilfører en
varm atmosfære i indretningen, hvad enten den anvendes i en privat bolig, i et arbejdsområde eller på en luksuriøs restaurant.
De flotte farver kommer især til deres ret, når de kombineres med et stel i den nye varme matte Flint-farve.
Nanna Ditzel (1923-2005) er en af de mest betydningsfulde profiler, når det gælder de danske designtraditioner. Hun er bedst
kendt for sin kompromisløse tilgang til kvalitet, legesyge former samt en unik evne til at forvandle sine kunstneriske drømme til
funktionelle, raffinerede design.
Med Trinidad-stolen vendte Nanna Ditzel det moderne mantra om reduktion af materialer i forhold til den oprindelige hensigt. De
præcise udskæringer i de kurvede træskaller letter ikke alene den visuelle densitet af stolen. De fungerer også som et dekorativt
element.
Nanna Ditzel, der fandt inspiration på sine rejser, designede Trinidad-stolen, der kombinerer hendes karakteristiske øje for
detaljer med ubesværet elegance. Hun sigtede altid mod høj komfort og strømlinet design.
Designerens citat:
”På Trinidad forelskede jeg mig i de detaljerede udskæringer, der prydede huse fra kolonitiden, og som nærmest opløses i lys
og skygge – og denne kniplingsfine lethed ønskede jeg at tænke ind i designet af en stol.” – Nanna Ditzel
Trinidad-stolen i nye farver fås fra februar 2018.
PRISER OG MÅL
Vejl. udsalgspris inkl. moms: fra DKK 3.850,- (nye udgaver)
B/D/H/SH (cm): 48,5/57/85/45,5
MATERIALER
Sæde og ryg: Smoked oak / grey / light grey. Eg / valnød / bøg, lakeret. Ask sort / hvid, lakeret.
Sædebetræk: tekstil eller læder
Stålramme: Flint, sort, hvid, krom, mat krom
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.
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