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Wendelbo fortsætter det succesfulde samarbejde med den
italienske designer Luca Nichetto med præsentationen af en
blød og komfortabel loungestol med et design, der forener det
organiske og det stringente formsprog. Inspirationen til Aloe
Lounge Chair har Luca Nichetto hentet i naturen, hvor Aloe Veraplantens på én gang bløde og strunke form har været afsættet.

Dimensioner:
79 x 74 x 93,5 cm

Vejl. pris:
DKK 9.995
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Aloe Lounge Chair kombinerer, ligesom Aloe Vera-plantens blade, en rund og blød form
med en elegant spænding og en strunk attitude. Den italienske designer Luca Nichetto,
der tidligere har bidraget til Wendelbos kollektion, har da også hentet sin inspiration til
den nye højryggede loungestol ved netop at studere den ikoniske helseplantes struktur.
Loungestolen består af et rørstel i sortlakeret stål, som understøtter den polstrede
skal på en måde, som føjer et visuelt svæv og et let, næsten vægtløst udtryk til møblet,
forklarer Luca Nichetto, der har ladet stolens skal synke ned i stellets skråtstillede favn.
Et designmæssigt greb, som giver stolen et dynamisk look, og en oplevelse af, at stolen
ballancerer på ét enkelt punkt.
Skallens buede og stramt polstrede ydre form får kontrast af et blødt indre. Den
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indbydende polstring markeres med en vandret syning centralt på rygstykket – en
effekt, der får tekstilet til at folde, og dermed skaber en forventning om komfort. En
anden væsentlig detalje er kantsyningen, som etablerer sammenhæng imellem stolens
ryg og armlæn samtidig med at den understreger den favnede form.
Luca Nichetto er endnu engang lykkedes med at skabe et innovativt design, som passer
perfekt ind i Wendelbos kollektion. Aloe Lounge Chair er en visuel let stol med stor
komfort, lyder det fra Lars Wendelbo, der er design- og produktionsansvarlig hos
Wendelbo.
Aloe fås med et bredt udvalg af tekstiler og læder.

/ Aloe Lounge Chair er designet af den italienske designer Luca Nichetto, der har ladet sig
inspirere af Aloe Vera-plantens form.

