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Swoon är utformad helt i designduon Space Copenhagens anda. Den speglar deras poetiska syn på
modernism, naturliga former och deras vilja att skapa design som får dig att njuta av livet i lugn takt.
Efter framgångarna med Swoon Lounge, som togs fram till eleganta 11 Howard Hotel i New York, har vi
utökat Swoon-serien så att de mjuka, sofistikerade möblerna kan användas på fler sätt i hotell, lobbyer,
lounger, bostäder och exklusiva arbetsmiljöer.
Samma avslappnande tolkning av elegans finns i Swoon Lounge Petit. Den är något mindre och har
ett högt, mer upprätt ryggstöd. Resultatet är en stol som uppmuntrar dig att slappna av dig och ta
det lugnt, och samtidigt är den bekväm för samtal eller om du arbetar på en bärbar dator. Armstöden
har gott om plats och kombineras med sitsen och ryggstödet i en enda enhet som passar kroppen på
ett naturligt sätt. Den sköna sitsen, ryggkuddarna och de olika alternativen för träbasen ger många
möjligheter att inreda snyggt och bekvämt.
Stolen Swoon har en liknande look, men är ännu kompaktare och mindre. Den är upprätt men har ett
lägre ryggstöd än vilstolsversionerna. Stolen ger möjlighet att inreda skulpturalt i alla typer av hotelloch kontorsmiljöer. En riktigt bekväm stol som har samma alternativ för basen, vårt utbud av läder och
tyger så att du kan välja ett färgschema som sticker ut eller smälter in.
Swoon Lounge Petit och stolen Swoon är strukturerade, men ändå mjuka och funktionella, och ger en
avslappnad, tidlös stil som passar i många olika miljöer.

“Vårt intuitiva tillvägagångssätt handlar om att skapa distinkt design
utifrån förutsättningarna, som speglar vår passion för möbler som
uppmuntrar dig att ta det lugnare. En stil med fokus på kvalitet, långsiktig
användning och att ta hand om människor.”
- 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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