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FREDERICIA INLEDER
SAMARBETE MED HUGO
PASSOS
Under 2015 inledde Fredericia ett samarbete med den portugisiska formgivaren Hugo
Passos. Hans formspråk och materialval genomsyras av samma filosofi som är grunden
för Fredericia: att design ska vara funktionell men samtidigt estetiskt konsekvent,
välproportionerad och med genomtänkta detaljer.

Med stor förståelse för träets egenskaper har Hugo Passos ritat en serie
minimalistiska och smäckra soffbord som fått namnet Piloti. De finns i olika storlekar
och höjder, så att flera bord kan sättas samman till en konstruktion med olika nivåer –
både som konventionella soffbord och som satsbord.

Fredericia ser fram emot att presentera Hugo Passos och hans bor dsserie Piloti på
Stockholm Furniture Fair 2016.

Vid första ögonkastet ter sig Pilotiborden extremt enkla: en tunn linje i rummet som bärs
upp av fyra ben. Men på nära håll blir detaljerna som skapar det raffinerade uttrycket
synliga. En subtil profilering av bordsskiv an ger möbeln extra finess och får skiv an att
framstå som ännu smäckrare, med en integrerad öv ergång till de runda benen.

Piloti består av fyra v arianter i tv å höjder. Ett flexibelt bord som enkelt kan flyttas från
funktion till funktion. De fyra storlekarna öppnar för en rad möjliga anv ändningsområden –
som sideboard, soffbord eller sängbord i hemmet, eller i offentliga v äntrum och
hotellobbyer.

För Hugo Passos handlar design om att hitta lösningen på ett problem och nå in till kärnan
av v ad ett hem saknar för att kunna fungera optimalt. Han har ett direkt och mycket
industriellt förhållningssätt till sin design och tillv erkningen av produkterna. Därför har han
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ritat Piloti med ben som kan skruv as av och på, vilket även gör bordet lättare att
transportera.

Piloti officiellt lanserades i maj 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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