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NYHET:
AN ICON FOR LIVING - 25-ÅRSJUBILEUM FOR TRINIDAD-STOLEN

For å feire 25-årsjubileet for Nanna Ditzels ikoniske Trinidad-stol presenterer Fredericia et utvalg av nye nyanser som
fremhever materialets naturlige skjønnhet på en moderne måte.
De nye utgavene er tilgjengelige i røkt, grå og lys grå eik, og etterlater en synlig trestruktur i fineren. Denne estetikken skaper en
varm atmosfære uansett hvilket interiør den befinner seg i; fra boliger og profesjonelle arbeidsplasser til luksusrestauranter.
Disse nyansene blir spesielt uttalt når de kombineres med understell i den nye, varm-matte fargen Flint.
Nanna Ditzel (1923-2005) er en av de mest betydningsfulle skikkelsene i dansk designtradisjon. Hun er best kjent for sin
kompromissløse tilnærming til kvalitet, sine lekende former og sin fantastiske evne til å forvandle kunstneriske drømmer til svært
funksjonell og raffinert design.
Med Trinidad vendte Nanna Ditzel det modernistiske mantraet med reduksjon av materialet mot sin opprinnelige hensikt. Det
utskårede flettverket i det kurvede skallet gir ikke bare stolen en visuell letthet, men fungerer også som et dekorativt element.
Inspirert av sine reiser designet Nanna Ditzel Trinidad-stolen som en kombinasjon av sine velkjente detaljarbeider med enkel
eleganse, samtidig som den er laget med tanke på å være svært komfortabel og ha et slankt utseende.
Sitat fra designeren
«På Trinidad ble jeg forelsket i det forseggjorte flettverket på kolonitidens fasader, som nesten oppløses i lys og skygge – og
denne blondelignende lysheten ønsket jeg å tolke inn i en stol.» – Nanna Ditzel
Trinidad i nye nyanser er tilgjengelig fra februar 2018.
PRISER OG MÅL
Veil. pris inkl. MVA: from NOK 4.815,- (nye utgaver)
B/D/H/SH (cm): 48,5/57/85/45,5
MATERIALER
Sete og rygg: Røkt eik / grå / lys grå beiset, lakkert. Eik- / valnøtt- / bøkelakkert Ask svart- / hvitlakkert.
Tilgjengelig setepolstring: Stoff eller skinn
Stålunderstell: Flint, svart, hvit, krom, matt krom
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.
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