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Arkitektonisk gest från svunna tider.
När det gäller San Marco stolen har formgivaren Markus Johansson inspirerats från arkitekturen 
på Markusplatsen i Venedig. Torget som Napoleon skall ha kallat ”Europas vackraste salong”. 

När ”Acqua Alta” fenomet inträffar, svämmas torget över av vatten från Adriatiska havet och en 
häpnadsväckande scen sker: de valv som omger torget reflekteras på vattenytan, vilket skapar 
en imponerande visuell dubblering av valvens arkitektoniska mönster. Denna scen har fångats 
i San Marco stolen, där både funktionalitet och ergonomi integrerats tillsammans med en 
arkitektonisk gest från svunna tider.
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Stol massiv ek grå bets. Bord runt massiv ek gråbets140x140x75 cm.

Stol massiv ek grå bets 53x53x79 cm med dyna fårskinn grafit. Bord runt massiv ek gråbets140x140x75 cm.



Bord massiv ask blond bets 204x85cm. Stol massiv ask blond bets. Bord massiv ask blond bets 170x85 cm. Stol massiv ask blond bets 53x53x79 cm.



San Marco stol finns i betsad massiv ek grå, ask blond och ask svart. Till stolen väljer du därefter sköna dynor  i                         fårskinn eller svart genuint läder. Fårskinnet kan du välja mellan färgerna kork, grafit, espresso, antracit och svart. 



Skapa din egen stil och känsla. 
Stolen är gjord i massivträ och har ett ryggstöd som består 
av åtta böjda ribbor som följer formen på ryggen och är 
förenad med två bågar i kanterna. Ribborna består sedan 
av en serie bågar som smälter samman ryggfästet ned 
mot sätet och följsamt ändå går ihop med den raka linjen 
på toppen. 

Barstolen i höjd 63 cm gör att den passar till 90 cm bänk 
eller bordsskiva.

Stolen har tre bord att välja på i kollektionen. Ett runt med 
diametern 140 cm, ett rektangulärt 170 cm eller ett ännu 
längre 204 cm.

Barstol massiv ask svart bets 46x46x91 cm. Barbord ZigZag ask blond 75x75x90 cm.



Kollektion

San Marco.

Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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