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NYHETER:
EVE – EN VILSTOL I TRÄ

Fredericia presenterar Eve i design av Timo Ripatti – en ny vilstol i lätt vikt som kombinerar elegans, komfort och
hållbarhet, vilket gör stolen till det perfekta valet för en rad olika miljöer – från vårdhem och professionella
arbetsplatser till lyxhotell.
Eve är en lätt vilstol i trä med en estetiskt tilltalande design som kombinerar en träring med formgjuten sits i trä, vilket ger ett
genuint och klassiskt uttryck. Den exponerade konstruktionen avslöjar ett intelligent sätt att använda materialen, och ger en
hållbar struktur och bekväm ergonomi. Stolens elegans gränsar till såväl modern som klassisk design och kan enkelt
kombineras med en lös kudde eller en pläd i pälsmaterial för ett mjukare och varmare uttryck. Eve kan också användas
fristående som ett mönsterexempel på lyckad industridesign.
Prisbelönt design
Redan före lanseringen vann Eve den prestigefyllda utmärkelsen Lexus Design Award, i samband med att prototypen
presenterades 2013. Juryn menade att Ripatti anpassar sin användning av träet på ett sätt som fulländar designens enkelhet,
och som gör stolen både vacker och bekväm att sitta i.
Eve tillverkas med stoppning.
Citat från designern
”Vilstolen Eve kombinerar 50-talets modernism, modern design och traditionellt hantverk med den senaste tekniska
tillverkningsmetoderna. Dessa huvudfaktorer garanterar tillsammans stolens överlägsna kvalitet och långa hållbarhet.” – Timo
Ripatti
Stolen Eve kan köpas från maj 2018.
Om Fredericia
Sedan grundandet 1911 har det familjeägda företaget Fredericia byggt upp en stark tradition av vackert hantverk och innovativ
design, som utvecklats i nära samarbete med en noga utvald krets av internationellt erkända formgivare.

PRISER OCH MÅTT
Rek. pris inkl. moms: från 10 625 SEK
B/D/H/SH (cm): 66/70/71/41
Vikt (kg): 4,8
MATERIAL
Ram: Lackerad/oljad /vitoljad/svartlackerad ek
Alternativa klädslar: Tyg eller läder
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