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Designduoen Foersom & Hiort-Lorenzen tilfører et nyt medlem til
Eyes serien
Eyes Arm stolen omfavner dig med åbne arme og er den sidste nye tilføjelse fra designerne
Foersom & Hiort-Lorenzen til Erik Jørgensens Eyes-famile. Med det lille armlæn har stolen fået
endnu en menneskelig dimension.
Formstøbt elegance
Eyes er formstøbt møbelelegance med gennemført polstringsarbejde, der fremhæver håndværket bag
designet af stolen. Som det særlige kendetegn for Eyes serien har Eyes Arm også de karakteristiske to
knapper i ryggen.
”Eyes Arm er perfekt som mødestol, da det lille armlæn giver den støtte man har behov for, når man skal
sidde ned i længere tid uden, at det går ind og dominerer stolens udseende” udtaler Niels Jørgensen, direktør
for Erik Jørgensen Møbelfabrik.
Utallige muligheder
Benene er udført i egetræ og sammen med de øvrige stole i serien er benene gjort mere runde, for at
matche det organiske udtryk i stolene. Træet tilfører varme til rummet den kommer ind i, og giver en ekstra
dimension til mødelokalet, stuen eller spisestuen. Ligesom de øvrige stole i Eyes serien er det også muligt
at vælge understel i stål. Stolen kan ændre udtryk alt efter valg af ben, tekstil, læder, farve og knapper.
Eyes-stoleserien består i forvejen af Eyes Lounge, Eyes Wood, Eyes Bar og Eyes.

Dimensioner:
H: 45 cm L: 84 cm D: 59 cm
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Erik Jørgensen blev grundlagt i 1954 i Svendborg i Danmark, af sadelmager og møbelpolstrer Erik Jørgensen. Erik Jørgensens
kollektion består af kendte klassikere fra Hans J. Wegner og Poul M. Volther, såvel som nye møbler lavet i samarbejde med unge
designere. Hos Erik Jørgensen bestræber vi os på at lave møbler, der holder. Ikke bare til at kunne bruges, men også til at
forskønne vore omgivelser og åbne øjnene for nye måder at se og lave møbler på. Passion for design og godt håndværk er
kendetegnende for Erik Jørgensen.
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