
 

Dwell

foraform.no 2023

https://foraform.no


Dwell er formgitt av
Mattias Stenberg for Fora
Form

En romslig stol som gir deg avstand.

Organiske former som flørter med
designelement fra 20- og 30-tallet.

Gir varme og trygghet inn i møterommet, eller
gyngende lekenhet i en sosial sone.

Dwell – tidløs stol med organiske former som flørter med
designelement fra 20- og 30-tallet. En stol som med sin
omsluttende form gir varme og trygghet inn i møterommet,
eller gyngende lekenhet i en sosial sone.

God funksjon, kombinert med flott enhetlig design gir
rammene til en stol å kunne bevege seg i. Dwell er en romslig
stol som gir deg avstand og med armlener som gir deg
følelsen av å være beskyttet.

Dwell har flere typer understell; fra det morsomme
gyngeunderstellet, meie understellet med det uventede
festepunktet på ryggen og det egendesignede
kryssunderstellet med optimal konferansekomfort. Disse
variasjonene gjør at stolen kan fungere som en soloartist eller
spille sammen med flere stoler uten å stjele all
oppmerksomhet. Små designgrep vil gjøre store forskjeller på
stolens uttrykk. Stolserien åpner for spesialfarget understell,
og selvfølgelig Fora Forms bredde innen tekstilalternativ. En
stol som kan leve fra lounge til konferanse. Se lanseringfilmen
av Dwell.

Teknisk info:

Stålramme med støpt kaldskum og elastikband for en
god og myk spenst.

Utskiftbart trekk.

Dwell sled leveres med plastgilder eller filtglider.

Dwell rocker leveres med eller uten filtglider.

Dwell conference leveres med trinnløs
vippemekanisme, 360 grader sving og hjul med myk
bane, selvbrems u/belastning.

Dwell meet leveres med trinnløs vippemekanisme,
360 grader sving og plastglider.

Kan leveres med kontrastsøm.

Anbefales levert i elastisk stoff.

Ved valg av ulike tekstiler legges høyeste
tekstilgruppe til grunn pr. enhet.

Sendes montert 1 stk. pr. kolli.
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Modeller:

     

 

Mål:

Dwell conference - B: 67 cm H: 81 cm D: 60 cm SH: 47 cm Vekt: 14,5 kg
Dwell sled - B: 67 cm H: 79 cm D: 63 cm SH: 47 cm Vekt: 12 kg
Dwell rocker - B: 67 cm H: 75 cm D: 70 cm SH: 47 cm Vekt: 13 kg
Dwell meet - B: 67 cm H: 81 cm D: 60 cm SH: 47 cm Vekt: 14,5 kg
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Hvit - Sahara Lys grå - Sahara Mørk grå - Sahara Chocolate - Sahara Sort - Sahara Krom

Metallic epoxy Messing Hvit epoxy Medium grå epoxy Mørk grå epoxy Beige epoxy

Gyllen rosa epoxy Brun epoxy Gråblå epoxy Blå epoxy Burgunder epoxy Rød epoxy

Orange epoxy Gul epoxy Lys grønn epoxy Medium grønn
epoxy

Mørk grønn epoxy Sort epoxy

Materialvalg:

Stål

Standard tekstiler

Amdal kolleksjon - Amdal fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrik er i prisgruppe B

Bardal kolleksjon - Bardal fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrik er i prisgruppe B

Capture kolleksjon - Capture fra Gabriel er i prisgruppe A

Cura kolleksjon - Cura fra Gabriel er i prisgruppe økonomi

Fiord 2 kolleksjon - Fiord 2 fra Kvadrat er i prisgruppe B

Gandal kolleksjon - Gandal fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrik er i prisgruppe B

Heidal kolleksjon - Heidal fra Gudbrandsdalens Uldvarefabriker i prisgruppe A

Jaali kolleksjon - Jaali fra Kvadrat er i prisgruppe C

Morph kolleksjon - Morph fra Gabriel er i prisgruppe B
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Odal kolleksjon - Odal fra Kvadrat er i prisgruppe D

Passion kolleksjon - Passion fra Gabriel i prisgruppe B

Rondo kolleksjon - Rondo fra Gabriel er i prisgruppe Økonomi

Raas kolleksjon - Raas fra Kvadrat er i prisgruppe C

Vidar kolleksjon - Vidar fra Kvadrat er i prisgruppe C

Fame kolleksjon - Fame fra Gabriel

Advantage Kolleksjon - Advantage fra Camira
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