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NYHETER:
SPINE MED METALLBAS – SÅ DEFINIERAS MODERN LYX

Fredericia presenterar Spine med metallbas designad av Space Copenhagen. Denna nya serie stolar i kollektionen
Spine präglas av modern elegans.
Kollektionen lanserades 2011 på en restaurang med Michelinstjärna i Köpenhamn. Sedan dess har Spine utvecklats till ett brett
sortiment av nyskapande stolar, barstolar och soffor som återfinns i lyxiga barer, restauranger och hotell över hela världen.
Ett rent och modernt visuellt språk kännetecknar kollektionen Spine. Det senaste tillskottet med basen av metall stärker
designfamiljens imponerande uttryck. Metallbenens enkla linjer ger stolen en smidig elegans som kompletteras av den snyggt
klädda sitsen i en vackert balanserad design.
Nya Spine med metallbas är en serie med matsalsstol, fåtölj, barstol, pall och låg pall. De har alla en elegant stålbensstruktur
och helklädda sitsar för optimal kundanpassning och komfort.
Designerns kommentar
”Spine med metallbas är en pånyttfödelse för den klassiska Spine-serien i trä. Vi blev förtjusta i tanken på en lättare version
med en kombination av hård stål och mjuk, bekväm klädsel. Denna kollektion med matsalsstolar, barstolar och fåtöljer handlar
helt om enkel elegans. De kan lätt anpassas för olika miljöer genom utbudet av textilier och läder.” – Space Copenhagen
Spine med metallbas finns att köpa från september 2018.
PRISER OCH MÅTT
Spine med metallbas
Matsalsstol
Rek. pris inkl. moms: från 7498 SEK
B/D/H/SH (cm): 46,5 / 58 / 76 / 46,5
Barstol
Rek. pris inkl. moms: från 8123 SEK
B/D/H/SH (cm): 45 / 51 / 98/104 / 68/74
Pall
Rek. pris inkl. moms: från 5623 SEK
B/D/H/SH (cm): 42,5 / 35 / 68/74

Låg pall
Rek. pris inkl. moms: från 4373 SEK
B/D/H/SH (cm): 42,5 / 35 / 46,5
MATERIAL
Ram: Stål – svart/flinta/krom
Klädsel: Textil eller läder
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.
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