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NYHETER:
SWOON OTTOMAN – ETT AVKOPPLANDE KOMPLEMENT TILL VILSTOLEN SWOON

Fredericia presenterar Swoon Ottoman i design av Space Copenhagen – ett bekvämt komplement till den klassiska
vilstolen Swoon som tar avkoppling med lyxkänsla till nästa nivå; det perfekta valet för alla loungemiljöer, från hemmet
till hotellet.
Stolen Swoon fyller glappet mellan en konventionell vilstol och en fåtölj genom sitt måttliga format och förfinade estetik. Den
organiska designen med sina mjuka konturer omsluter den sittandes kropp och ger en omedelbar känsla av avkoppling med
utmärkt stöd för ryggen – oavsett om du vill sitta upprätt eller mer tillbakalutat.
För att fullända den avkopplande upplevelsen presenterar Fredericia nu en helstoppad ottoman som komplement till stolen
Swoon; och skapar därmed ett sofistikerat salongset som inbjuder till många vilsamma stunder. Med sin raka sits utan
lutningsfunktion kan den användas separat som en puff i en loungemiljö eller som en djärv, fristående möbel i alla typer av
inredningar.
Citat från designern
”Efter att ha använt Swoon i olika typer av projekt insåg vi att det skulle vara en stor fördel att komplettera med en ottoman.
Ottomanen möjliggör en mer avkopplande och tillbakalutad användning av stolen Swoon, men det är också en möbel som
kommer till sin rätt separat, eftersom den har en sådan stark identitet, är enkel att anpassa och är ytterst flexibel” – Space
Copenhagen
Ottomanen Swoon kan köpas från och med maj.
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 krets av internationellt erkända formgivare.

PRISER OCH MÅTT
Rek. pris inkl. moms: från 6 618 SEK
B/D/H/SH (cm): 63/52,5/40,5
Vikt (kg): 9,5
MATERIAL
Ben: Massiv ek/lackerad/oljad/vitoljad/såpbehandlad /svartlackerad/rökt
Stoppning i sitsen: Tyg
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