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STEELO
DESIGN DAVID REGESTAM & JUNICHI TOKUDA 2012

Steelo är en karaktärsfull sitt-ö som leker med kontraster och samtidigt utnyttjar
materialets egenskaper. Möbeln öppnar eller sluter sig beroende på betraktningsvinkel. Basen i sträckmetall är som standard svartlackad, kromlackad eller förkopprad.
Observera att oxidmärken kan förekomma på koppar. Detta är en naturlig process
under tillverkningen och är ej grund för reklamation. Sittdynan är klädd i läder eller
tyg. Som tillbehör finns låsbara hjul vid belastning. Möblera med Steelo där en
paus i vardagen behövs.
Steelo is a contemporary ‘ottoman’ that is positively brimming over with personality.
The design plays on the natural contrasts of the materials while also making full use
of their individual properties and characteristics. Steelo can be open and welcoming,
or closed and protective depending on how you look at it. The extruded metal base
comes in a black lacquer, chrome lacquer or copper finish as standard. Note that
oxidation marks may occur on copper. This is a natural process during production
and is not reason for complaint.

Utförande: Stativ svartlackad, kromlackad eller förkopprad sträckmetall. Observera att oxidmärken kan förekomma på koppar.
Detta är en naturlig process under tillverkningen och är ej grund för reklamation. Klädd dyna i läder eller tyg.
Tillbehör: Låsbara hjul vid belastning.
Ange vid beställning: Artikelnummer och utförande.
Execution: Extruded metal base comes in black lacquer, chrome lacquer or copper finish. Note that oxidation marks may occur
on copper. This is a natural process during production and is not reason for complaint. Seat cushion covered in leather or fabric.
Accessories: Wheels that lock up under load.
When ordering, please enter: Item number and execution.

ARTIKLAR ITEMS

TILLBEHÖR ACCESSORIES

SO 105
H 470
Ø 1050

SOH
Låsbara hjul
Lockable wheels
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Sitt-ö Stool SO105 | Hylla Shelf ALTAVOZ

PRODUK TNAMN

Handmade in Huskvarna. Since 1898.
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