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Swoon legemliggjør det ultimate formålet med den prisbelønte designduoen på Space Copenhagen.
Den gjenspeiler deres poetiske tilnærming til modernisme, organiske former og ønsket om å lage
design som oppfordrer deg til å nyte livet i et rolig tempo.
Etter suksessen til den opprinnelige Swoon Lounge, designet for det eksklusive 11 Howard Hotel i New
York, har vi utvidet Swoon Series for å kunne gi myk raffinement til enda flere bruksområder innen
hoteller, lobbyer, salonger, privatboliger og ledelseskontorer.
Se etter den samme uformelle varianten av eleganse i Swoon Lounge Petit. Denne er litt mindre i
størrelse og har en høy rygg utformet i en mer oppreist vinkel. Resultatet er en stol som innbyr deg til
å slappe fullstendig av, samtidig som den gjør det behagelig å føre samtaler eller jobbe med en bærbar
datamaskin. Armlene har en god størrelse og går sammen med setet og ryggen for å danne en enhet
som passer naturlig til kroppen. Nyt sete- og ryggputer, valget av treunderstell - her har du en rekke
muligheter til å oppnå komfort med stil.
Swoon Chair har det samme utseendet, men er mer kompakt og enda mindre i størrelse. Swoon
Chair er oppreist, men med en lavere rygg enn salongversjonene, og åpner mulighetene for å fremme
et skulpturelt uttrykk i alle typer settinger innen hotell- og bedriftssektorene. Dette er en virkelig
behagelig stol med de samme alternativene for understellet, hvor vårt utvalg av skinn og stoffer lar deg
bestemme et fargekombinasjon som skiller seg ut eller glir umerkelig inn.
Strukturert, men myk - skulpturell, men funksjonell: Swoon Lounge Petit og Swoon Chair avspeiler en
estetikk som gir dem en avslappende stil, tidløs og universell.

“Vår intuitive tilnærming handler om særegent design formet av
omstendighetene, noe som gjenspeiler vår lidenskap for å skape møbler som
legemliggjør et langsommere tempo. En langsom estetikk som er sentrert rundt
kvalitet, lang levetid og menneskets tilstand.”
- Space Copenhagen

Swoon Chair is available from October 1st 2019
Swoon Lounge Petit is available from August 1st 2019.
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PRICES & DIMENSIONS

76 cm

74 cm

SWOON CHAIR

SWOON LOUNGE PETIT

W: 62 cm, D: 62 cm, H: 85 cm, SH: 47 cm

W: 74 cm D: 76 cm H: 84 cm, SH: 41 cm

RRP incl. VAT: from 1.347,- EUR

RRP incl. VAT: from 1.986,- EUR

MATERIALS
Fully upholstered on steel enforced hard foam frame. Upholstered cushions on low emission foam.
Surface options:
Upholstery: Fabric or leather. As standard, not available in combination fabric.
Wood base: Black laquered, Walnut laquered, Soaped oak, Oiled oak or Smoked oak
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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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