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Kove stol
Kove stol er formgitt
av Morten & Jonas
for Fora Form

Stolen Kove er en del av et modulbaserte sofasystem,
designet av Morten & Jonas.
Inspirasjonen stammer fra da smijernsgjerder
symboliserte status. Selve navnet rommer en historie i
seg selv og kommer fra ordet alkove, som betyr lite
rom i et større rom. Den myke stolen fungerer som
nettopp det
– en beskyttende alkove med rammeverk av stål.
Designet forener komfort og funksjon med flere ulike
moduler. Du kan kombinere alle de ulike lengdene og
vinklene med hverandre, og dermed forme stolen og
sofaen etter dine behov. Systemet kan også trekkes i
flere forskjellige farger og bygges på med dekorative
og funksjonelle romdelere, bord, blomsterkasser eller
aviskurver.

Teknisk info:
Seteramme i kryssfiner formskåret kaldskum
med fiber svøp og nozagfjærer
Ryggputer formskåret kaldskum med en dyne
av fiber, dun og fjær
Ståldeler lakk fra Sahara Collection, sort epoxy
RAL 9005/hvit epoxy RAL 9016 uten tillegg i
pris
Lys grå epoxy RAL 7039 Chocolate RAL 8019
mørk grå epoxy RAL 702 fra Jotun Sahara mot
tillegg
Bord og kurv kan festes på stålryggene

Definerer et område uten å bryte
lyset og mørke rommet.
Med tilbehøret kan møteplassen være
dekorativ fra alle vinkler ved å
inkorporere planter, bøker eller
dekorative elementer.
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Inspirasjon:

Kove multistoler sammen med Root bord.

Kove stoler og S bord.

Kove stoler sammen med modulsofaen,
Root bord og City stol.

Kove stol og sofa med sort grid.

Kove stol hos Drammen Kino.

Kove stoler og sofaer hos Drammen Kino.
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Materialvalg:
Stål

Hvit - Sahara

Fora Form AS

Lys grå - Sahara

Mørk grå Sahara

Chocolate Sahara

Sort - Sahara

Ørsta

Head office: Fora Form, Box 4. N-6154 Ørsta Location: Mosflatevegen, N-6150
Ørsta

E: info@foraform.com

Oslo

Showroom: Pilestredet 75c, Entrance 38, N-0354 Oslo

NO 986 581 421 MVA

Bergen

Showroom: Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg, Bergen

Stockholm

Showroom: Adolf Fredriks Kyrkogata 15, SE-111 37 Stockholm. Sweden

T: +47 70 04 60 00
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