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Verona
Design Markus Johansson

Sittkomfort i stilren design
Skapa en personlig matplats med banbrytande valfrihet. Stilren design,
följsamma vinklar och hög sittkomfort. En beständig skönhet.
Idén bygger på att du själv är delaktig i utformningen genom att välja
bas, rygg och sits i trä, läder eller tyg. Tack vare sin moderna form,
hållbarhet och höga sittkomfort tar Verona en lika självklar plats i
hemmet som i det offentliga rummet.
Samarbetet mellan designern Markus Johansson och Hans K har
resulterat i denna sobra och avskalade design.
I kollektionen ingår även matchande ellipsformade matbord i två olika
storlekar samt ett fantastiskt sideboard vars sinnrika form garanterat
skiljer sig från mängden.
Verona sideboard 170 cm massiv ek oljad
Verona bord 160(48+48)x102 cm massiv ek oljad
Stol massiv ek oljad, rygg och sits bonded läder svart

Verona sideboard 170 cm massiv ask blond bets
Verona bord 160(48+48)x102cm massiv ask blond bets
Stol massiv ask blond bets, rygg och sits i bonded läder camel

Beständig skönhet

Verona sideboard har täckt framsida med tre skåpsdörrar. Handtagen har en sober och elegant
design och är gjord i borstad stål. Skåpet är uppdelat i tre sektioner med vardera ett hyllplan.
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Omklädnad
Hans K erbjuder i tillval en tapetsör som klär om sitsen i ditt favoritmaterial.
Offert och leveranstid på förfrågan hos Hans K.
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Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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