PALMA MEETING
Stol
Av Khodi Feiz

PRODUKTINFORMATION
Palma Meeting är formgiven av Khodi Feiz. Palma Meeting är en utveckling från den
uppmärksammade föregångaren Palma fåtölj. Palma Meeting är en gracil och lekfull stol,
utvecklad med både mötesrum och hemmiljö i åtanke. Palma är inspirerad av en kupad
handflata som symboliskt vaggar kroppen som sitter i den. Stolens eleganta form fångas i en
svepande rörelse av sitsen, ryggstödet och armstöden. Med en stomme av formpressad
björkfaner och en stoppning utan sömmar har Palma en mycket elegant design. Framför allt
har Khodi Feiz tillsammans med Offecct ansträngt sig för att ta fram en sittmöbel med en lång
livslängd. Möbeln ska hålla både för slitage och för ögat och är tydligt informell. Formgivaren
själv ser gärna att Palma Meeting används hemma runt köksbordet lika väl som i ett
professionellt mötesrum.

MILJÖMÄRKNING

”Palma är en möbel att utforska och glädjas av. När ett barn kryper upp i stolen blir den något
helt annat än för en vuxen. Barn slänger upp fötterna och klänger på ett sätt som vi vuxna inte
gör”, säger Khodi Feiz.
TEKNISK INFORMATION
Stomme i formpressat trä med kallskum. Klädd i tyg eller läder, Standardläder Elmo Soft,
piquet på insida och slät standard på utsida. Stativ: Ben med ABS glidfot, 4-kryss i krom med
eller utan hjul alt. tiltbart stativ med justerbar höjd i vit strukturlack med vita hjul. Sömmar
invändigt kan förekomma beroende på val av klädsel.

TILLVAL
Stativ i Offecct Flexicolor, gäller alla utom justerbart stativ. Offecct Selected Stitches finns i 6
olika utföranden: Bow, Brick, Hex, Languett, Parallell 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.

STITCHES

SÖMMAR

FLEXICOLOR

JUSTERBAR

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

Offecct AB, Tel +46 380 55 53 80, e-mail offecct-support@flokk.com, www.offecct.com

© OFFECCT
2022-11-24

NCS 0500N

H 810, S 450, B 610, A 640, D 590/450

H 810, S 450, B 610, A 640, D 590/450

H 810, S 450, B 610, A 640, D 590/450

H 810, S 450, B 610, A 640, D 590/450

Offecct AB, Tel +46 380 55 53 80, e-mail offecct-support@flokk.com, www.offecct.com

© OFFECCT
2022-11-24

PALMA MEETING

