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Design: Olav Eldøy

Pond - stolen som lager ringer i dammen.
I høst lanserer vi en ny stol fra den
anerkjente designeren Olav Eldøy. En stol som
vil gi ringvirkninger både på sittekomforten
og i interiøret. Eldøy har latt seg fascinere av
ringene som sprer seg når man kaster sten i
dammen.
Stolen Pond leveres i 5 delikate farger med to
typer armlen og et stort utvalg av understell.
Det lekre trearmlenet er ytterste ringen i
vannet, den omslutter kroppen og gir god
støtte.
Pond kan være en lett konferansestol med
hjulunderstell, besøksstol i flotte eikenyanser
eller en lekker kantinestol med meier for å
dempe støyen. Ønsker du forenklet renhold
velger du lett-armlen og henger stolen på
bordet. Stolen er stabelbar med to ulike
understell. Pond vil løfte ethvert interiør med
sine mange fargevalg og utførelser.
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Olav Eldøy er en av de
mest anerkjente
møbeldesignerne i Norge.
Eldøy har vunnet en rekke
internasjonale og
nasjonale designpriser,
samt flere Awards for
Design Excellence.
Olav Eldøy har
samarbeidet med
Fora Form siden tidlig
80-tallet. Født i Stord
1948, og utdannet ved
Kunst- og designhøgskolen
i Bergen 1973.
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Fora Form
Fora Form ble grunnlagt i 1929 og er i dag en av
Skandinavias ledende leverandører av stoler,
sittegrupper og bord til kontraktmarkedet.
Visjonen er å tilby unike møbler med
skandinavisk design til møteplasser for
profilering og verdiskaping.
I tett samarbeid med de beste designere i
Skandinavia, har bedriften skapt en unik
bedriftskultur. Vi gir begreper som, innovasjon,
kvalitet, funksjon, miljø og estetikk et reelt
innhold. Verdiene i skandinavisk
møbeldesign har blitt formidlet gjennom
generasjoner til steder der mennesker møtes.
Mer en 40 Merker for God Design og 3
klassikerpriser gjør Fora Form til en suveren ener
i antall designutmerkelser fra Norsk Designråd.
Høsten 2013 fikk Fora Form nye eiere, og er i
dag en del av Lammhults Design Group. LDG er
et internasjonalt konsern med hovedkontor i
Sverige. Konsernet er inndelt i to bedriftsområder, Office & Home Interiors og Public Interiors,
og består av flere internasjonale kjente
merkevarer.
For mer informasjon: Frode Sporsheim
salgssjef, tlf: +47 901 52 002/fs@foraform.
com
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