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I en verden som er drevet av ønsket om det personlige, byr Calmo
på en rekke alternativer som kan tilpasses din stue.
Vi har utviklet en ny sofaserie med rene linjer og diskré kurver. Calmo leveres i en rekke størrelser, og
en vesentlig del av Calmo-konseptet er muligheten for å ha en sjeselong i begge ender. En behagelig
stol eller ottoman eller begge deler i en større sofavariant. Alle typer elementer og komponenter som
du enkelt kan sette sammen for å skape en koselig atmosfære som er både moderne og tidløs.
Legg til en rekke ulike tekstiler sammen med bein i massivt tre eller stål, får du stor frihet til å mikse
og matche uendelige prosjekter i alle typer privatboliger.
Signaturdetaljer inkluderer den myke, elegante kurven på innsiden av armlenene. Vi du ser nærmere
på den, ser du en subtil, diskré søm som bølger fra innsiden til utsiden av armlenet og slutter ved
rygglenet. Den sammenhengende sømmen flyter fra den kurvede innsiden av armlenet over til utsiden
før den snur og ender på rygglenet. Detaljer som er intuitivt designet for nærmest å forsvinne.
Selvfølgelig ville det ikke vært en Fredericia-sofa uten vårt plettfrie håndverk. Det går igjen overalt, fra
sammensetningen av Calmo til detaljene, eksklusive materialer og et løfte om langvarig komfort.
Calmo er mer enn en sofa. Det er en moderne forståelse av å bo drevet av ønsket om å designe
din egen forestilling om hvordan et hjem skal være. Elegant, upretensiøs og med utsøkt håndverk.
Av designer Hugo Passos.

“Jeg ser denne kolleksjonen som en moderne oppdatering av Børge
Mogensens etos – å produsere funksjonelle, varige møbler for hverdagen. Jeg
er veldig glad for at vi har laget en avslappet og sterk, men likevel elegant
sofafamilie som jeg håper folk vil sette pris på.”
- Hugo Passos

Calmo-serien er tilgjengelig fra august 2019.
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PRISER OG MÅL
Calmo sofa 2 seter | B: 170 cm, D: 90 cm, H: 75,5 cm, SH: 41 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 34.993 NOK
Calmo sofa 3 seter | B: 250 cm, D: 90 cm, H: 75,5 cm, SH: 41 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 44.995 NOK
Calmo sofa 3 seter Chaise | B: 250, D: 155,5 cm, H: 75,5 cm, SH: 41 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 52.995 NOK
Calmo Ottoman | B: 80 cm, D: 65, H: 41 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 16.995 NOK
Calmo Lounge Chair | B: 90 cm, D: 90 cm, H: 75,5, SH: 41 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 24.995 NOK

MATERIALER
Ramme
Tre

| Røkt eik farget, lakkert eik

Metall

| Svart stål, matt krom

Trekk
Stoff
—

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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