TiKi Cool Flage
ermusstol
TiKi Cooll Butterfly
y" "FLAGE
ERMUS ST
TOL" med
d sædebe
etræk af k
kraftigt bllødt
natur koskind elle
er læder, der "hæn
nger" på et
e lakerett Dansk p
producere
et
jernstel a
af højeste
e kvalitet.
Vidste d
du !
Stolens ffantastisk
ke historie
e tager siit udgangspunkt i slutninge
en af 1930
0’erne
(1938), hvor de tre
t unge argentins
a
ke arkitekter Anto
onio Bone
et, Juan Kurchan
K
og Jorge
e Ferrari Hardoy
H
re
eturner til Buenos Aires
A
med
d en visio
on om en
e version af “La Tripolina“ - en berøm
mt foldesttol, der o
oprindeligtt var
moderne
kendt forr, at de britiske
b
militær tro pper i No
ordafrika benyttede
b
e stolen i
slutninge
en af 1800 tallet. Joseph
J
Fe
endy, som
m allerede
e havde p
patenterede
designett i 1877, udstillede
u
e Tripolina
a stolen fø
ørste gan
ng for offe
entlighede
en i
1904 på en intern
national messe
m
i Sa
aint Louis
s.
BFK
avnet BKF
F blev sto
olen lance
eret på de
en tredje Salon de
e Artistas
Under na
Decorado
ores udsttilling for industrie lt design i 1940 i Buenos
B
A
Aires, og den
d
blev
med det samme et
e hit. Op
p gennem 1950’ern
ne blev de
er producceret merre end
fem milliioner eksemplar aff stolen. I Danmarrk var sto
olen sidst i 1960’errne,
kendt so
om studen
nterstolen
n eller ørk
kenstolen. Navnet Butterfly
y og Flage
ermus
udspring
ger sig af stolens smukke ku
urver bettragtet fra
a front og
g bagsiden.
Siden år 2001 har stolen med
m
respe
ekt for de
en klassiske linje v
været pro
oduceret i
Danmark
k af den danske
d
virksomhed
d Kihm Design
D
ApS under n
navnet TiKi Cool
Butterfly
y. De har tilført sto
olen den d
detalje, at den kan
n benytte
es tovejs – man
kan såled
des også sidde dia
agonalt i sstolen ved at følge
e stellets proportio
oner.
Nyd det klassiske
e og allige
evel stærk
kt modern
ne design
n … og så sidder man
m
godt
i den ogs
så!

