
Ada er en stolserie med et stort spekter 
av varianter og uttrykk. Navnet kommer fra  
verbet «adapt» og gjenspeiler ambisjonen 
om å skape en stol hvis egenart er at den 
lett kan tilpasses forskjellige situasjoner 
og miljøer. Møtet mellom sete og rygg  
fremheves som seriens tydeligste detalj; 
som om et sete og en rygg har smeltet  
sammen. 

Ada leveres med høy og lav rygg, er sta-
blebar, kommer med flere understell 
og kan leveres med armlene. Skallet  
leveres i bjørk og eik, i tillegg til lakkerte farger.  
Stolen kan være helpolstret eller med  
polstret brikke i sete og/eller rygg. Mang- 
foldet av varianter åpner for å kombi-
nere ulike materialer, farger og strukturer. 
Dette gir Ada utallige uttrykk og kunden 
muligheten til å tilpasse stolen til sitt prosjekt 
og bruksområde. 

ADA
Atle Tveit & Sverre Uhnger

Ada is a chair series with a wide range of 
variants and expressions. The name comes 
from the verb «adapt» and reflects the  
ambition of creating a chair whose dis-
tinctive character is that it can easily be 
adapted to different situations and environ-
ments. The meeting between the seat and 
back shape is emphasized as the clearest 
detail of the series; as if a seat and a back 
have melted together.

Ada comes with high and low back-
rests, is stackable, comes with several  
undercarriages and can be delivered with 
armrest. The shell is delivered in birch and 
oak, in addition to varnished colors. The 
chair can be auxiliary or with a padded 
piece in the seat and/or back. The diversity 
of variants opens to combine different ma-
terials, colors and structures. This gives Ada 
countless expressions and the customer the 
opportunity to customize the chair for his 
project and application.







MATERIALER

Polstring: 
 
Skall: 
 
Armlen:
 
Ben:

Bekledning:

Formstøpt skum

Formpresset finér: eik eller bjørk 
 
Pulverlakkert stål 
 
Pulverlakkert stål

Tekstil eller hud

DIMENSJONER /  DIMENSIONS

FINISHES

Padding: 
 
Shell: 
 
Armrest:
 
Legs:

Upholstry:

Moulded foam

Shaped wood: oak or birch 
 
Powder painted steel 
 
Powder painted steel

Fabric


