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Ovata /
En blød omfavnelse
Design:
Note Design Studio

Dimensioner:
68 x 71 x 73 cm

”What you see is what you get” kunne passende være overskriften
for den nye Ovata Lounge Chair, skabt af svenske Note Design
Studio for danske Wendelbo. Det imødekommende design og
bløde udtryk er nemlig fuldstændig proportionalt med stolens
bløde og favnende komfort.
Formsproget er blødt, buttet og balanceret – og de svenske designere i Note Design
Studio har da også haft til hensigt at skabe en loungestol, som tilbyder en varm
omfavnelse. Designerne har således haft fokus på både krop og sjæl, da de i samspil
med Wendelbo fandt frem til formen på Ovata Lounge Chair.

Vejl. pris:

Presseansvarlig:

Note Design Studio, der tidligere har bidraget til Wendelbos kollektion med loungestolen
Mango, har også denne gang hentet inspiration i planteriget. Ovatas favnende ryg har
designmæssigt afsæt i planten af samme navn – en sukkulent, der netop har nogle
kraftige, bløde og buede blade.
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Stolen, der er uden synlige ben, har et monumentalt sæde, som lægger sig blødt ind til
rygstykket, og som møder gulvet med et let svæv. Sædet har en konkav bue på toppen,
der sætter trumf på det organiske udtryk og som inviterer til atsidde ned. Billedet af
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en komfortabel stol understøttes af ryggens indvendige, let foldede polstring, som står
i kontrast til stolens i øvrigt glatte, tekstile flade.
Ovata Lounge Chair lever med sit klare formsprog og sine forholdsvis minimale
dimensioner op til designernes målsætning om, altid at søge et ærligt og enkelt udtryk.
Filosofien er, at hvis en stol ved første indtryk fremstår blød og indbydende, så skal
den også indfri forventningerne når man sætter sig i den.
-Godt design handler om at kommunikere til både krop og sjæl på én og samme tid.
Og Ovata Lounge Chair er ingen undtagelse, lyder det fra designerne.

/ Ovata Lounge Chair fra Wendelbo er Note Design Studios bud på en kompakt og komfortabel
stol med en favnende attitude.

