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Kollektionen Post är ett exempel på att ta bort allt som inte behövs, för att bara fokusera på det
som är viktigt.
För designern Cecilia Manz handlar skapandet om att utforska syftet med en möbel. När konceptet
tas till en nivå när man bara fokuserar på det viktigaste, kommer formen fram ur funktionen, i ett
uttryck som är äkta och ändamålsenligt.
Den här lättheten och skönheten är själva kärnan i Post-kollektionen från Manz. Namnet syftar
på att Postens huvudkontor tidigare låg i det hus som nu har renoverats till vår flaggskeppsbutik i
Köpenhamn.
Rena, avskalade linjer kännetecknar Post-kollektionens stol och bord. Båda har en ram i massivt trä
som speglar vårt arv inom trähantverk och vår känsla för äkta material.
Post-stolen är upprätt och anspråkslös med rena och klassiska linjer. Sitsen och ryggen i plywood
är lätta men ändå stabila, och armstöden ger tillräckligt med stöd samtidigt som de tar minimal
plats. Som tillval kan sitsen kläs i läder eller tyg, och resultatet är en subtil design som passar bra i
bostäder, restauranger, kaféer eller kontor.
Den perfekta partnern är Post-bordet, med en lång rektangulär bordskiva och matchande cylindriska
ben. Ramen i massivt trä ger den eleganta bordsytan i träfaner en stabil struktur. Eftersom benen
placerats i varje ände av bordet får du mycket benutrymme. En ytterligare fördel är alltså att det här
praktiska bordet är mångsidigt nog så att du kan äta eller arbeta, såväl i en bostad, ett kontor som i
andra miljöer.
Post-kollektionen speglar den passion som vi delar om en ren, enkel och avskalad estetik där varje
möbel är ett vackert trähantverk i proportioner som naturligt passar människans kropp.

“Mitt övergripande mål är att alltid ha ett tydligt argument som förklarar
min design. Funktionen är avgörande, och om att jag inte kan formulera ett
bra skäl att en produkt ska finnas, är det bättre att inte skapa den.”
- 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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