EZY
HIGH & LOW
Stol
Av Christophe Pillet

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
2014 lanserade Christophe Pillet och Offecct den bekväma och tidlösa kollektionen Ezy som
består av soffa, fåtölj, barstol och en bordsserie. Ezy är ursprungligen framtagen för det
berömda Hotel Pullman Paris Eiffel Tower i Frankrike. Kollektionen har sedan dess vuxit och
erbjuder flera sätt att ta del av dess komfort oavsett om det är på en bar, i ett hem eller på ett
kontor.

MILJÖMÄRKNING

”Istället för att skapa något uppseendeväckande har jag försökt att skapa något väldigt enkelt
och elegant. Syftet med den här kollektionen var att skapa en superfunktionell, normal och
långlivad design”, berättar Christophe Pillet, om ursprunget till Ezy kollektionen.
Offeccts produktutvecklingsteam har arbetat nära Christophe Pillet för att skapa de nya
produkterna i kollektionen. Ezy High & Low har blivit uppgraderad med ett tiltbar stativ med
justerbar höjd. Användningsområdet har nu breddats ännu mer sen uppgraderingen och
stolarna kan nu anpassas efter olika bordshöjder eller miljöer.
TEKNISK INFORMATION
Stomme i metall med formgjuten kallskum. Fast klädsel i tyg eller läder. Standardläder Elmo
Soft. Stativ: Vridbart 4-kryss i vit strukturlack med eller utan vita hjul, polerad aluminium med
eller utan svarta hjul alt. tiltbart stativ med justerbar höjd i vit strukturlack med vita hjul. Ezy
Low finns även med golvmed i svart strukturlack.

TYG

LÄDER

NCS N0500N

VIT

SVART

ALUMINIUM

TILLVAL
Stativ i vitlack, aluminium alt. OFFECCT Flexicolor.
FLEXI
COLOR

DETALJ
Tiltbart stativ med justerbar höjd. Maximal sitshöjd: 530 mm, minimum sitshöjd: 430 mm.
Standardlack vit strukturlack.

STATIV

EZY

H 800, S 460, B 580, D 620/460

H 1020, S 460, B 580, D 620/460

H 800, S 460, B 580, D 620/460

H 1020, S 460, B 580, D 620/460

Denna produkt finns tillgänglig i ett miljömärkt utförande, certifierad av Svanen och/eller Möbelfakta.
Genom att välja denna produkt gör du skillnad för vår miljö.
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