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Verona.
Design Markus Johansson

Verona. Valfrihetens kollektion.

Med rötterna i Hyssna föds en tanke om en möbel som blir början till en livslång
kärlek, Verona. Markus Johansson, designer, ville skapa en kollektion där du
själv är delaktig i att utforma din egen matplats. Du väljer själv bland träslag, tyg,
läder eller fårskinn till din stol. Det ellipsformade bordet finns i flera utföranden
beroende på storlek och färg. Sideboard med skåpsdörrar ger kollektionen sin
helhet med kompletterande hyllor i olika storlekar att hänga över sideboardet
eller som ett eget konstverk på väggen.

Att skapa din egen stol ger större glädje.

Utgångspunkten i formgivningen har varit att hitta ett
sätt där du själv kan formge din egen matplats genom
ett flexibelt system. Vid sidan av god funktion och avspända sittvinklar passar Verona såväl in i hemmet som
i den offentliga miljön. Flexibiliteten och formgivningen
gör att den riktar sig till dig som söker en stilren och
avskalad design.
Även de naturnära materialen bidrar till att Verona får ett
starkt visuellt uttryck med en spännande helhet. Systemet
bygger på en stol, två bord, ett sideboard och tre vägghyllor. Stolen kombinerar du ihop av en monterad bas,
en rygg och en sits. Rygg och sits kan väljas som trä, tyg
eller läder. Som extra tillval kan du även välja fårskinn på
en sits eller rygg.

Avskalad flexibilitet.

Verona sideboard 170cm och bord 160(48+48)x102cm.
Stol bas massiv ask blond bets, stolsrygg och stolsits 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 borstat stål. Skåpet är uppdelat i tre sektioner med vardera ett hyllplan.

Designa din stol.
Designa din egen stol med bas, rygg och sits i trä, läder eller tyg. Som extra tillval finns fårskinn.
Exempel på kombinationer.

Bord och sideboard.

Bord ellips137(48)x90cm
Bas massiv björk vit
Rygg vit
Sits vit

Bas massiv blond ask bets
Rygg bonded läder svart
Sits bonded läder svart

Bas massiv ek oljad
Rygg ek oljad
Sits ek oljad
Platta fårskinn espresso

Bas massiv alm svart bets
Rygg svart bets
Sits svart bets
Platta fårskinn svart

Inkl iläggsskiva 48cm+137cm=185cm
Vit, blond bets och ek oljad

Bord ellips160(48+48)x102cm

Inkl två iläggsskivor 48+48cm+160cm=256cm
Vit, blond bets och ek oljad

170x47x75cm
Vit, blond bets, ek oljad och svart bets

Vägghylla.

Bas.

Vägghylla 71 cm

71x22x26,5cm
Vit, grå, blond bets, ek oljad och svart bets

Rygg.
Sits.

Sideboard 170cm

Stol bas vit

Stol bas blond bets

Stol bas ek oljad

Stol bas svart bets

Rygg vit

Rygg blond bets

Rygg ek oljad

Rygg svart bets

Sits vit

Sits blond bets

Sits ek oljad

Sits svart bets

Vägghylla 103 cm

103x22x26,5cm
Vit, grå, blond bets, ek oljad och svart bets

Vägghylla 131 cm

131x22x26,5cm
Vit, grå, blond bets, ek oljad och svart bets

Tillval fårskinn.
På en monterad bas, rygg trä och sits trä kan du välja till plattor i fårskinn mot en extra kostnad.

Rygg Nature
gråmelerad

Rygg Nature
grafitgrå

Rygg bonded läder
camel

Rygg bonded läder
brun

Rygg bonded läder

svart

Platta på rygg
fårskinn espresso

Platta på rygg
fårskinn grafit

Sits Nature
gråmelerad

Sits Nature
grafitgrå

Sits bonded läder
camel

Sits bonded läder
brun

Sits bonded läder
svart

Platta på sits
fårskinn espresso

Platta på sits
fårskinn grafit

Platta på rygg
fårskinn antracit

Platta på sits
fårskinn antracit

Platta på rygg
fårskinn svart

Platta på sits
fårskinn svart
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