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FREDERICIA INNLEDER
SAMARBEID MED HUGO
PASSOS
Fredericia har i 2015 innledet et samarbeid med den portugisiske designeren Hugo
Passos. En designer hvis tilgang til formspråk og materialer er basert på samme
filosofi som fundamentet i Fredericia: At design selvfølgelig skal være funksjonell,
men samtidig estetisk konsekvent, velproporsjonert og med en gjennomtenkt
detaljering.

Hugo Passo har med stor forståelse for treets egenskaper tegnet en serie helt
minimalistiske og ganske spinkle sofabord kalt Piloti. Piloti er utformet i forskjellige
størrelser og høyder som gir mulighet for å sette sammen flere bord og skape et tablå i
nivåer – både som konvensjonelle sofabord og også som settebord.

Fredericia ser frem til å presentere Hugo Passos og bordserien hans Piloti på
Stockholm Furniture Fair 2016.

Ved første øyekast er Piloti-bordene veldig enkle: en spinkel linje i rommet, som holdes
oppe av fire ben. På nært hold blir de detaljer som skaper det delikate uttrykket som ses og
merkes. En subtil profilering av bordplaten tilfører designen en ekstra finesse, og får
bordplaten til å v irke ekstra slank med en integrert ov ergang til de runde benene.

Piloti består av fire v arianter i to høyder. Et fleksibelt bord som lett kan flyttes fra funksjon
til funksjon. De fire størrelsene gir mulighet til en rekke forskjellige bruksmuligheter, som
sidebord, sofabord eller nattbord i hjemmet, eller til bruk i offentlige venterom og
hotellobbyer.

For Hugo Passos handler design om å løse et eksisterende problem og finne kjernen til hv a
et hjem mangler for å kunne fungere optimalt. Designeren har en direkte og v eldig
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industriell tilnærming til sin design og måten den fremstilles på. Derfor har han tegnet Piloti
med ben som kan skrus av og på, noe som også gjør det lettere å transportere.

Piloti offisielt lansert i mai 2016.

ABOUT FREDERICIA
A fusion of thought-inherited properties and innovative ideas is what Fredericia stands for
today. Founded in 1911, Frederi cia has al ways been a family owned and managed company.
From its modest beginnings as a Danish upholstery workshop, to becoming a major force in the
emerging shape of Danish Modern in the 1950s, to today, where the Fredericia name has
become a truly international brand.
Our proud history of design continues every day as we strive to create the modern originals of
tomorrow. The combination of talented designers, our personal approach during the
development stage, and a network of production partners that employ the latest technologies,
guarantees unparalleled excellence.
Our history, personality and commitment to quality is reflected in every piece of furniture that
leaves our factory.
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