ENNI
Eetkamerstoel Enni heeft een
mooi eenvoudig onderstel en
een comfortabele gestoffeerde
zitting en rugleuning. De zichtbare
houten rand in de rugleuning geeft
de stoel een gelaagde touch. De
gestoffeerde zitting oogt warm en
uitnodigend. Op de Enni kun je
uren tafelen!
Net als de andere meubels uit de
Sav & Økse collectie, is de Enni

ontworpen vanuit een praktisch
en nuchter oogpunt. Deze eetkamerstoel is een herinterpretatie van
klassieke Deense massief houten
meubelen. Het meubel verrast met
een overvloed aan subtiele details
die het grote Deense vakmanschap
benadrukken. Het assortiment
kenmerkt zich door dynamische
lijnen en elegante profielen die
een schat aan verschillende
toepassingen bieden.

Materiaal

Hoogwaardig eikenhout met een mat
gelakte afwerking.

Opties
•

82,5 cm
47 cm

45,5 cm

46,5 cm

Gestoffeerde rug en zitting. Keuze
uit 6 verschillende kleuren.

UITVOERINGEN
Member Bronze 116

Member Coqnac 28

Member Beige 05

Member Desert 109

Member Saga 203

Member Forest 162

Stof: Keuze uit 6 kleuren
Samenstelling: 100% RPET
Slijtweerstand: 55.000+ toeren Martindale
Lichtechtheid: 4-5
Pilling: 4-5
Prijs: €185
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ENNI
Dining room chair Enni has a nice
simple base and a comfortable
upholstered seat and back. The
visible wooden edge in the backrest
gives the chair a layered touch. The
upholstered seat looks warm and
inviting. You can dine for hours on
the Enni! Like the other furniture
from the Sav & Økse collection, the
Enni is designed from a practical
and sober point of view. This dining
room chair is a reinterpretation of

classic Danish solid wood
furniture. The furniture
surprises with an abundance of
subtle details that emphasize the
great Danish craftsmanship.
The range is characterized by
dynamic lines and elegant profiles
that offer a wealth of different
applications.

Material

High-quality oak with a matt lacquered
finish.

Options
•

82,5 cm
47 cm

45,5 cm

46,5 cm

Upholstered back and seat.
Choose from 6 different colours.

VERSIONS
Member Bronze 116

Member Cognac 28

Member Beige 05

Member Desert 109

Member Saga 203

Member Forest 162

Fabric: Choice of 6 colours
Composition: 100% RPET
Wear Resistance: 55.000+ Martindale
Lightfastness: 4-5
Pilling: 4-5
Price: €185
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