
SPOON HIGH & LOW
Fåtölj & Pall

Av Monica Förster



FAKTA

Fåtöljen Spoon, formgiven av Monica Förster, är en i flera avseenden lätt möbel; lätt att flytta,
lätt att variera, lätt att kombinera och lätt att applicera i olika omgivningar och miljöer. Spoon
ger ett nätt intryck, men är både bekväm och skön att sitta i. Den generösa sitsen ger en
omslutande känsla med stöd för armarna. Bakryggen är täckt med en textil. Materialval och
form för tankarna till sport och rörelse. Spoon passar i såväl offentlig som hemmiljö. Flera
stolar med ett bord blir ett bra möblemang för det lilla mötet, eller ensam för en läshörna
eller som tv-möbel. Trots den organiskt strama formen har den ett mjukt uttryck, vilket gör att
möbler med rakare linjer kompletterar på ett smakfullt sätt.

“Inspirationen till formen har jag ursprungligen hämtat från japanska skedar, därav namnet
Spoon. Sedan har associationerna gått till asiatisk mat, lätthet, energi, snabbhet och
välbefinnande. När jag funderar över ett uppdrag, lånar jag delar från andra världar och låter
dem mötas i ’vår’ värld. Här har jag låtit sport, hälsa, funktionalism och den nya tidens
aktiviteter som yoga och pilates mötas. En lätt fåtölj som speglar vår tid, där hela människans
välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt, står i fokus." /Monica Förster.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

KROMLÄDERTYG

GLIDFOT

SPOON HIGH & LOW

TILLVAL
Stativ lackat i svart, vitt eller silver, alternativ i OFFECCT Flexicolour. OFFECCT Selected
PatternsTM Stitches finns i 6 olika utföranden: Bow, Brick, Hex, Languett, Parallel och Zig.
Dekorsömmarna finns i 12 färger: Beige, brun, grå, mörkblå, mörkgrå, mörkgrön, neongrön,
neonorange, orange, röd, svart och vit. Sömmar i antracit om ej annat specificeras.
Ljudabsorberande glidfot med filt.

RAL 9003RAL 9005RAL 9006

FLEXI
COLOUR

SÖMMARSTITCHES

MILJÖMÄRKNING

Stomme i formpressat trä med kallskum. Klädsel i tyg eller läder, Standardläder Elmo Soft,
piquet på insida och slät standard på utsida. Stativ: 4-kryss i krom med ABS glidfot.

H 720, S 400, B 660, D 730/460 H 940, S 400, B 660, D 840/480

H 440, S 390, B 700, D 550

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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