
FEATHER





En tyst stol
med karaktär
Feather är framtagen i samarbete med designern Jens Fager och
ledande produkt-utvecklare / tekniker. Tillsammans har vi utvecklat en
stol som uppfyller höga krav på god komfort och lång livslängd.

Feather passar i olika miljöer; i konferenssalen, restaurangen, kontoret,
i skolmiljö och även där hemma. En tyst stol med karaktär som du kan
välja i många olika utföranden.

Namnet Feather anspelar på nätthet och fjädring. Infästningen av
ryggen ger en fjädrande effekt och en mycket skön sittkomfort.

Feather has been developed in collaboration with designer Jens Fager
and leading product developers/engineers. Together, we've created a
chair that meets high standards of comfort and durability.

Feather fits effortlessly into a wide range of environments: from the
conference room, restaurant and office to school classrooms and even
the home. A subtle chair with character that comes in a welcome
choice of designs.

The name Feather evokes elegance combined with spring and
resilience. The way that the backrest is attached gives a sprung effect
for superb comfort.
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Armstödet har vi lagt mycket kärlek på.

Armstödet består av en tekniskt avancerad metallkärna,
som sedan är ingjuten i slitstark, mjuk purgummi. Det är
ergonomiskt utformat och ger även en taktil upplevelse med
sina mjuka runda former och ett material som är behagligt
mot händer och underarmar.

Armstödet gör stolen upphängningsbar på bordskanten, så
man lätt kan städa under.

ARMSTÖDET

We've put a lot of love into the armrest.

The armrest comprises a technically advanced metal core
that is then encased in pure rubber for durability and
softness. It is ergonomically designed and also offers a
pleasingly tactile experience with its gently rounded lines
and a material that cushions the hands and underarms.

The armrest also allows the chair to be hung up on the
edge of the table for ease of cleaning below.
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Stativ standard
Vit lack, Krom, Silver lack

Sits / rygg standard
Ask vit laserad, Ek natur, Ek svart bets, Björk natur.
Helklädd / halvklädd enligt Edsbyns gällande tygsortiment. Kundtyg efter
förfrågan.

Övrigt
Armstöd: svart eller ljusgrå
Specialkulör kan beställas vid större antal stolar.

Tillbehör
Staplingsskydd, kopplingsbeslag, skrivbricka och transportvagn.

Stolen är staplingsbar.

SPECIFIKATION

Frame standard
White lacquer, Chrome, Silver lacquer

Seat / backrest standard
White Glazed Ash, Natural Oak, Black Stained Oak, Natural Birch.
Fully upholstered / semi upholstered in a standard Edsbyn fabric. Custom
fabric on request.

Other
Armrest: black or light grey
Custom colours are available for bulk orders.

Accessories
Stacking bumper, connection fitting, writing tablet and chair trolley.

The chair is stackable.
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