PHOENIX
Stol
Av Luca Nichetto

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Luca Nichettos nya stol Phoenix representerar på ett tydligt sätt den Lifecircle-filosofi som är
Offeccts själ. Stolen är uttänkt från grunden, designad och tillverkad i varje detalj med en
maximalt lång, hållbar och flexibel livscykel som målsättning. Resultatet av denna
utvecklingsprocess är en stol med en egen elegans och samtida tidlöshet.
Phoenix silhuett kommer från ramen i återvunnen aluminium med den karaktäristiskt Yformade basen. De klädda delarna kan lätt avlägsnas och bytas ut vid behov — eller när
användaren vill ha en ny färg eller material för nya funktioner och/eller stilar. Resultatet är en
helt ny stol medan de gamla delarna återanvänds.
Från denna eviga livscykel kommer också stolens namn — Phoenix, efter Fågel Fenix, fågeln
från den antika mytologin som ständigt återuppstår ur sin egen aska.
”Jag tycker att Phoenix är en bra manifest-produkt för den ambitiösa Lifecircle-filosofi som vi
delar med Offecct”, säger Luca Nichetto. ”Vad jag verkligen gillar är att hela idén bygger på
den extremt starka och flexibla strukturen — att den strukturen också är formen, nästan som
en totempåle. Grunden kommer från det Y-formade repet eller kedjan till en gunga. Utan ben
är stolen faktiskt som en gunga.”
”Strukturen erbjuder också maximal flexibilitet från början”, tillägger Nichetto. ”För mig är
stolen ett perfekt exempel på vad design handlar om — att samarbeta med industrin”.
TEKNISK INFORMATION
Sits i formpressat trä med kallskum. Helklädd i tyg alt. läder. Standardläder Elmo Soft. Stativ i
4 olika utföranden: Två vridbara 4-kryss lackade i vitt, varav ett har returbeslag alt. svart
strukturlack, tiltbart 5-krysstativ med justerbar höjd i vit strukturlack och vita hjul alt. 4 ben
lackade i grå strukturlack.

TYG

LÄDER

HJUL

RAL 9005

NCS 0500-N

RAL 7046

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9003

TILLVAL
Stativ i silver-, svart-, vitlack alternativt i OFFECCT Flexicolor, gäller ej justerbart stativ med
hjul.

FLEXI
COLOR

DETALJ

H 750, S 440, B 585, D 555/450

H 750, S 440, B 585, D 555/450

H 750, S 440, B 585, D 555/450

H 750, S 440, B 585, D 555/450
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