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Post Collection er et eksempel på hvordan man tar bort alt overflødig for bare å fokusere på det
essensielle.
For designeren Cecilia Manz er skaperprosessen knyttet til formålet med et møbel. Ved å strippe
konseptet ned til det som er strengt nødvendig, trer formen frem fra funksjonen i et uttrykk som er
rent og målrettet.
Det er denne enkelheten, gjennomsyret av en fornemmelse av skjønnhet, som er kjernen i den nye
Post-kolleksjonen fra Manz. Navnet er et nikk til den tidligere Kongelige Postgård i København, som
er ombygd til å bli vårt hoved-showroom.
Rene, ryddige linjer er signaturtrekkene til Post Chair og Post Table, og hver av dem har en massiv
treramme som gjenspeiler vår tradisjon for trehåndverk og verdsettelse av autentiske materialer.
Post Chair er oppreist og upretensiøs, med rene, klassiske linjer. Kryssfinérsetet og ryggen er lette,
men robuste, mens armene gir akkurat nok støtte med minimal plassbruk. Legg til muligheten for å
få et polstret sete i skinn eller stoff, så får du en subtil design som enkelt kan passe inn i et bolig-,
restaurant-, kafé- eller bedriftsmiljø.
Den perfekte partneren er Post Chair, med en lang, rektangulær bordplate og tilhørende sylindriske
ben. Massivt treverk skaper en stabil struktur for den strømlinjeformede bordplaten, som leveres i
trefinér. På grunn av plasseringen av bena i hver ende, blir resultatet rikelig med benplass. En ekstra
fordel ved dette praktiske bordet, som er allsidig nok til å oppfylle behovene for både måltider og
arbeid, enten settingen er privat, bedrift eller hotell.
Post-kolleksjonen gjenspeiler vår felles lidenskap for en ren, skarp, ryddig estetikk, hvor hvert møbel
involverer vakkert utformet tre i proporsjoner som passer naturlig til menneskekroppen.

“Mitt overordnede mål er alltid å ha et klart argument som berettiger
designene jeg lager. Funksjonen er viktig, og hvis jeg ikke kan formulere en god
grunn til at et nytt produkt skal finnes, er det bedre å la være å gjøre det”
- Cecilie Manz

Post Chair is available from September 1st 2019
Post Table is expected to be available from October 2019
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49,6 cm

72,7 cm

45 cm

79,4 cm

PRICES & DIMENSIONS

192 cm

54 cm

320 cm

POST CHAIR

POST TABLE

W: 54 cm, D: 49,6 cm, H: 79,4, SH: 45 cm

W: 100 cm, L: 320 cm, H: 72,7 cm
Free space between table legs: 192 cm.

Wood seat: RRP incl. VAT: from 697,- EUR

More table sizes will be announced.

Seat upholstery: RRP incl. VAT: from 768,- EUR
Not priced yet.
MATERIALS
Solid wood frame with plywood seat and back.

MATERIALS

Optional upholstered seat in fabric or leather.

Solid wood frame and table top edges.

Surface options: Black laquered, Oak laquered

Tabletop in wood veneer.

or Ash laquered

Surface options: Oak laquered or Ash laquered
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ABOUT FREDERICIA
Since its foundation in 1911, the family-owned company Fredericia has built up a strong tradition
of beautiful craftsmanship and innovative design, developed in close collaboration with a circle of
internationally recognised designers.
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