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Designduoen Foersom & Hiort-Lorenzen tilfører et nytt medlem
til Eyes-serien
Eyes Arm stolen omfavner deg med åpne armer og er den seneste tilføyelsen fra designerne
Foersom & Hiort-Lorenzen til Erik Jørgensens Eyes-familie. Med det lille armlenet har stolen fått
enda en menneskelig dimensjon.
Formstøpt eleganse
Eyes er formstøpt møbeleleganse med gjennomført polstringsarbeid, som fremhever håndverket bak
designet av stolen. Som det særlige kjennetegnet for Eyes-serien har Eyes Arm også de karakteristiske to
knappene i ryggen.
«Eyes Arm er perfekt som møtestol fordi det lille armlenet gir den støtten man har behov for når man skal
sitte i lengre tid, uten at det går inn og dominerer stolens utseende», uttaler Niels Jørgensen, direktør for
Erik Jørgensen Møbelfabrik.
Utallige muligheter
Benene er utført i eik og sammen med de øvrige stolene i serien er benene gjort mer runde for å matche
det organiske uttrykket i stolene. Treet tilfører varme til det rommet stolen kommer inn i, og gir en ekstra
dimensjon til møtelokalet, stuen eller spisestuen. Som for de øvrige stolene i Eyes-serien er det også mulig
å velge understell i stål. Stolen kan endre uttrykk alt etter valg av ben, tekstil, skinn, farge og knapper.
Eyes-stolserien består fra før av av Eyes Lounge, Eyes Wood, Eyes Bar og Eyes.
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Erik Jørgensen ble grunnlagt i 1954 i Svendborg i Danmark av salmaker og møbelpolstrer Erik Jørgensen. Erik Jørgensens
kolleksjon består av kjente klassikere fra Hans J. Wegner og Poul M. Volther, så vel som nye møbler laget i samarbeid med unge
designere. Hos Erik Jørgensen bestreber vi oss på å lage møbler som holder. Ikke bare for å kunne brukes, men også til
å forskjønne omgivelsene våre og åpne øynene for nye måter å se og lage møbler på. Lidenskap for design og godt håndverk er
kjennetegnende for Erik Jørgensen.
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