Double dimple / stoel

Double dimple / Chair

De Double is opgebouwd uit een dubbele metalen buis, waarvan
het lijnenspel het geheel een slank aspect geeft, waardoor hij
zeer goed tot zijn recht komt in een informele setting.

The Double structure is formed by a double thin metal tube. A
design that provides a slight aspect to the structure that blends
in various informal settings.

Het Dimple stoelkuip ontwerp werd geïnspireerd door een eclectische mix van vintage lichtmetalen race autostoelen en golfbal
patronen. Naast het brengen van een steeds veranderende
esthetiek, is het gatenpatroon ook functioneel. Het is voorzien
van een optimale ergonomie en voor binnen- en buitengebruik,
het hele jaar door.

The Dimple chair shell design was inspired by an eclectic mix of
vintage alloy race car seats and golf ball patterns. Besides bringing an ever changing aesthetic, the hole pattern is also functional. It provides for optimum ergonomics and for year round
indoor and outdoor use.

Technische informatie

Technical information

Materiaal: zwart of wit gepoedercoat staal.
Optioneel: Dimple of Dimple Closed versie.
Ontwerp Dimple: 2013 Sander Mulder.
Ontwerp Double: 2016 Sander Mulder.
Gemaakt door: Kubikoff Italy.
Verpakking: 75 x 77 x 57 cm; 8.0 kg ( per stuk ).

Material: black or white powder coated steel.
Optional: Dimple or Dimple Closed shell.
Design Dimple: 2013 Sander Mulder.
Design Double: 2016 Sander Mulder.
Made by: Kubikoff Italy.
Packaging: 75 x 77 x 57 cm; 8.0 kg ( per item ).

6.8 KG

Specifications are subject to change without prior notice.
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