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NYHET:
EVE – EN HVILESTOL I TRE

Frederica presenterer Eve, designet av Timo Ripatti - en ny, lett hvilestol som forener eleganse, komfort og holdbarhet
og som er det perfekte valget for en rekke miljøer - fra boliger og arbeidsplasser til luksushoteller.
Eve er en lett trestol i et estetisk spennende design som kombinerer en trering med et formspent tresete, noe som skaper et
ekte ikonisk utseende. Den nakne konstruksjonen viser en intelligent utnyttelse av materialene, som gir en robust struktur og en
komfortabel ergonomi. Stolens eleganse drar veksler på både moderne og klassisk design og kan lett kombineres med en løs
pute eller et løst pledd for å skape et mykere og varmere utseende. Eva kan også stå alene som et utstillingsvindu for
fremragende møbelarbeid.
Prisbelønt design
Før lanseringen vant Eve den prestisjetunge Lexus Design Award da prototypen først ble presentert i 2013. Juryen fremholdt at
Ripatti har tilpasset bruken av trematerialet på en måte som stiller enkelheten i sentrum for designet samtidig som stolen er
både vakker og behagelig å sitte i.
Eva fås også med polstring.
Sitat fra designeren
«Eve-hvilestolen kombinerer 50-tallets modernisme, ny samtidsdesign og tradisjonelt håndverk med de nyeste teknologiske
produksjonsmetodene. Disse nøkkelfaktorene sikrer en fremragende kvalitet og langvarig livssyklus for stolen.» – Timo Ripatti
Eve-stolen er i handelen fra mai 2018.
Om Fredericia
Det familiedrevne selskapet Fredericia har siden grunnleggelsen i 1911 bygget opp en sterk tradisjon for vakkert håndverk og
nyskapende design, utviklet i tett samarbeid med en nøye utvalgt krets av internasjonalt anerkjente designere.

PRISER OG MÅL
Veil. pris inkl. MVA: fra NOK 10.625,B/D/H/SH (cm): 66 / 70 / 71 / 41
Vekt (kg): 4,8
MATERIALER
Ramme: Eik lakkert / oljet / hvitoljet / svartlakkert
Møbeltrekkalternativer: Stoff eller skinn
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