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NYHETER:
NYA UTGÅVOR AV KLASSIKERN
STINGRAY
Fredericia lanserar nya utgåvor av den prisbelönta gungstolen av Thomas Pedersen – den
klassiska Stingray.
Stingray omfamnar dig med sina generösa former och erbjuder den perfekta platsen för avkoppling
och rekreation. Det som gör Stingray så speciell är funktionerna. Eftersom möbeln kombinerar
gungstol och fotpall i ett kan du sitta i många olika positioner upprätt eller tillbakalutat och läsa
en god bok eller ta en tupplur.
Nu finns Stingray i en ny utgåva i vitt och mörkgrått med en slät, matt finish som ger stolen ett
subtilt och förfinat uttryck. Ett exklusivt urval av nackkuddar, pälsplädar och ramar fulländar stilen
hos denna moderna stilikon.
Den tåliga ytan gör Stingray till det perfekta valet för både offentliga och privata utrymmen, där
den organiska formen skapar ett skulpturalt blickfång i inredningen.
Stingray kan användas utomhus när den är monterad på en ram av rostfritt stål.
Citat från designern
”Stingrays organiska form, med inspiration från naturen, är en vilsam fristad efter en stressig dag
– perfekt när du vill vara för dig själv. Jag anser att möbler i första hand bör utformas så att de
återspeglar människans anatomi. I denna övertygelse inspireras jag av den ergonomiska friheten
hos vatten och hav, och det resulterar ofta i ett visuellt uttryck som liknar de organiska formerna i
naturen.” – Thomas Pedersen
Tillgänglig från den 1 september.
PRISER, MATERIAL och MÅTT
Rek. pris: från 1 845 EUR
Skal: Akryl – Matt vitt, matt mörkgrått och blankt vitt
Ram: Stål – Flinta, lera, krom, vitt, svart och rostfritt stål
Mått (cm): B: 120 D: 114 H: 83,5 Sh: 34
Nackkudde: Finns i 5 utvalda läder och tyger
Plädar: Olika pälsalternativ
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 noga
utvald grupp internationellt erkända formgivare.
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