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NYHET:
SWOON OTTOMAN – ET AVSLAPPENDE TILLEGG TIL SWOON-HVILESTOLEN

Fredericia presenterer Swoon-ottomanen designet av Space Copenhagen - et komfortabelt tilskudd til den ikoniske
lenestolen Swoon, som hever luksuriøs avslapning til et høyere nivå. Det perfekte valget for enhver loungesetting fra
bolig til hotell.
Swoon-stolen fyller melomrommet mellom en konvensjonell hvilestol og en lenestol med sin moderate størrelse og raffinerte
estetikk. Det organiske, jevnt avstemte designet gir kroppen en behagelig sittestilling og en umiddelbar følelse av avslapping,
samtidig som den gir støtte for ryggen – hvis du ønsker å sitte i en oppreist eller en mer avslappet stilling.
For å fullende den avslappende opplevelsen presenterer Fredericia nå en fullstoppet ottoman som supplerer Swoon-stolen og
dermed tilbyr et sofistikert salongensemble som innbyr til timevis med deilig komfort. Med sitt loddrette sete kan den brukes som
en puff i en salongsetting eller som et dristig, frittstående sittemøbel i ethvert interiør.
Sitat fra designeren
«Etter å ha brukt Swoon-stolen i ulike typer prosjekter, fant vi ut at det ville være svært passende å tilføye en ottoman.
Ottomanen åpner opp for både mer avslappende og bekvem bruk av Swoon-stolen, men er også et møbel som kan brukes
alene, siden den har en sterk identitet, lett kan tilpasses og er svært fleksibel» – Space Copenhagen
Swoon-ottomanen er i handelen fra mai.
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 krets av internasjonalt anerkjente designere.

PRISER OG MÅL
Veil. pris inkl. MVA: fra NOK 6.618,B/D/H/SH (cm): 63 / 52,5 / 40,5
Vekt (kg): 9,5
MATERIALER
Ben: Massiv eik / lakkert / oljet / hvitoljet / såpebehandlet / svartlakkert / røkt
Setepolsting: Stoff
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