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Claesson Koivisto Rune | Design 2018
De zachte, ronde Andrea stoel is ontworpen door onze Zweedse architecten Claesson
Koivisto Rune. De eetkamer- en vergaderstoel, evenals de lagere lounge versie, is een
perfecte aanvulling bij de Palladio tafel. De vorm is als een bloem die in bloei staat:
aangenaam om te bekijken vanuit elk perspectief. De zit is zeer comfortabel.
‘Met dit design wilden we een zachte, ronde, moderne expressie creëren. Andrea ziet er
uitnodigend uit en biedt veel comfort’, leggen Mårten Claesson, Eero Koivisto en Ola Rune
uit. 'Naast de sculpturale kwaliteiten van het ontwerp, is het belangrijkste kenmerk de
onderscheidende manier waarop de poten verrijzen tussen de gestoffeerde onderdelen. Dit
geeft mogelijkheid om te spelen met de stoffen in combinatie met het onderstel.’
Vanwege de zachte geometrie en de veelzijdigheid in stoffen en onderstelkleuren, past de
stoel in elk interieur. De Andrea is er in twee maten: een eetkamer- en vergaderversie,
evenals een lagere lounge-variant. De stoel combineert goed met de Palladio tafel, omdat de
hellende armsteunen perfect onder de tafel passen.
Constructie
De Andrea stoel heeft een gestoffeerde kuip met schuine armleuningen en is verkrijgbaar in
verschillende stoffen. Het opvallendste kenmerk van de Andrea is de poot-kuipverbinding.
De vier poten lijken te zweven buiten de kuip. De Andrea stoel is verkrijgbaar als eetkameren vergaderstoel, of in een lagere lounge versie. De poten worden geleverd in alle Artifort
poedercoat afwerkingen.
Over Claesson Kovisto Rune
Mårten Claesson, Eero Koivisto en Ola Rune startten in 1995 hun architecturale
partnerschap in Stockholm. Sindsdien is hun samenwerking uitgegroeid tot een
internationaal geprezen, multidisciplinair bureau dat zich richt op zowel architectuur als
design. Architecturale opdrachten omvatten de Inde / Jacobs Gallery in Texas, het Sfera
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Building in Kyoto en Hotel Skeppsholmen in Stockholm. Ze ontwerpen voor bedrijven zoals
Cappellini en Muuto, en ontvingen ze 2015 de meest prestigieuze designprijs van Zweden,
de Bruno Mathsson Prize.
Over Artifort
Sinds 1890 produceert Artifort onderscheidende, comfortabele en functionele meubels.
Iconische klassiekers van designers zoals Kho Liang le, Pierre Paulin en Geoffrey D.
Harcourt legden het fundament van Artifort. De huidige generatie van gerenommeerde
topdesigners zoals Ilse Crawford, Khodi Feiz, Patrick Norguet en Luca Nichetto zetten het
Artifort-DNA voort. De gehele Artifort collectie wordt gekenmerkt door innovatief, kleurrijk en
tijdloos design met haar herkenbare vormgeving. Door vakmanschap en high-tech
productietechnieken toe te passen, maakt Artifort duurzame kwaliteitsmeubels voor deze en
volgende generaties.
Meer informatie
Neem contact op met Annemijn Coenen via marketing@artifort.com voor meer informatie.
HR-afbeeldingen zijn beschikbaar via de Professionals Portal op de Artifort website.
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Andrea zal van 17 t/m 22 april 2018 te zien zijn tijdens Salone del Mobile in Milaan (Hal 16,
Stand E26).
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