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HAY HEE BAR STOOL stołek barowy h-65cm
kategoria: Kategorie > DESIGNERSKIE MEBLE > Stołki barowe

Producent: Hay
839,00 zł
Opcje produktu:
KOLORY: : CZARNY szt.0
KOLORY: : BIAŁY szt.0
KOLORY: : RUST - CEGLASTY szt.0
KOLORY: : FALL GREEN - ZIELONY szt.0
KOLORY: : ASPHALT - SZARY szt.0
KOLORY: : BEŻOWY szt.
KOLORY: : ZIELONY szt.

Kod QR:
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HAY HEE BAR STOOL stołek barowy niski h-65cm
Stołek HEE BAR STOOL to propozycja dla nowoczesnych wnętrz, a w szczególności kuchni. Idea
stołka Hee wywodzi się z ambicji stworzenia ekologicznego krzesła, w którym materiały można
łatwo poddać recyklingowi. Tworzenie mebla z jednego materiału ma korzystny wpływ
na środowisko - oszczędności w transporcie pomiędzy różnymi miejscami produkcyjnymi i
uproszczenie recyklingu materiałów. Pomysł polegał na wzięciu archetycznego siedziska i
doskonaleniu go w każdym szczególe, podnosząc poziom, upraszczając i poprawiając
użyteczność. Punktem wyjścia było zrobienie fajnego i prostego krzesła, które pasowałoby do
większości miejsc, nowoczesnych, ale nie tak typowych dla bieżącego okresu, żeby nie miało
krótkiego życia. Nie ma nic zbędnego lub ozdobnego w tym meblu i nic nie może być usunięte
bez utraty funkcji. Mentalność wyrzucania i wyrzucania nie jest zgodna z ambicjami ochrony
naszego środowiska. Równoważenie konstrukcji było konieczne, ponieważ łączyło estetykę i
funkcję poprzez znalezienie odpowiedniej grubości metalowego drutu. Krzesło wykonane jest z
metalowego drutu o średnicy 11 mm, a forma odnosi się do szkicu, rysunku ołówkiem w trzech
wymiarach. Kolekcja Hee obejmuje krzesło, niski fotel i stołek barowy. Hee jest sztaplowane
(można je składować jedno na drugim do 15 szt!) i galwanizowane przed polakierowaniem
powłoką proszkową - wytrzymuje warunki pogodowe przez cały rok, co czyni je przystosowanymi
do użytkowania na wolnym powietrzu.

5 aktualnych kolorów:
Asphalt grey powder coated steel (RAL 7043)
Black powder coated steel (RAL 9005)
Fall green powder coated steel (NCS S 5010 G10Y)
Rust powder coated steel (NCS S 4550 Y80R)
White powder coated steel (RAL 9003)

WYMIARY (cm):
wysokość siedziska- 65
wysokość całkowita- 76
szerokość- 43
głębokość- 45
MATERIAŁ:
stal- stal lakierowana
Inne produkty firmy: HAY
Inne produkty projektanta: Hee Welling
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