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NÄTT OCH ENKELT UTE
Blau. Det är minimalistiska former, skapade
i samarbete med arkitekterna Fran Silvestre.
Ramen är i puderlackat aluminium och stoppningen i polyuretanskum klätt med väderbeständig textil. I kollektionen ingår även
soffor, bord och fåtöljer i samma rena stil.
Luftigt med rep och ribbor

Lighttube från Cane-line finns i två
storlekar i pulverlackat aluminium.
Glas i polykarbonat och ett handtag
som inte leder värme. Design
Welling/Ludvik. F oto Cane-line

Foersom & Hiort-Lorenzen har formgivit Cane-lines exklusiva serie Parc i teak och pulverlackat aluminium. Här har den nätta bänken och den raffinerade
gungstolen tagit plats på en terrass mitt i staden. Parc följer bekvämt kroppen och tål tuffa väder. Puffen heter Divine och finns i många färger. F oto Cane-line

B&B Italia har tillsammans med designern
Antonio Citterio satsat på nya kollektioner
soffor och stolar byggda på en lätt aluminiumram kombinerad med flätverk av syntetiska
fibrer. Detta gäller välkomnande Erica med
mjuka kuddar. Ginestra är flera runda matbord i teak med tillhörande stol i teak med
flätverk av polypropylen. Och Ray Outdoor
Natural har återigen aluminiumram med ett
dekorativt flätverk av textila rep i textilene.
Spanska Lagranja har skapat en stadig
men ändå lätt stol med stor utstrålning.
Det är lackade aluminiumrör och spänstiga
akrylband i sits och rygg. Kollektionen Bold
omfattar soffa, stol och länstol, skapade för
både bar- och strandliv.

Kettals originella stol Cala med hög, transparent rygg är gjord av metallöverdragna rep
lämpliga för utomhusbruk. Bilden visar den
högre och den lite lägre med benställning i
teak. Designer är Doshi Levien som också
skapat två kollektioner textil för Kettals
olika möbelserier – enfärgade Terrain och
mönstrade Geometric.
Unopius soffa York i åldrad teak ser gedigen
ut. Här är det kraftiga ribbor i teak runt den
tjocka dynan och kuddarna. York finns även
med konventionella armstöd, som går igen i
kollektionens stol och gungstol.
Nätt och lätt

En rolig design på temat luftigt är den
nya skärmen Clostra från Ethimo. Det är
teakstavar på bägge sidor om en aluminiumställning. Den lättplacerade skärmen, till
exempel i en blomlåda, är designad av
Emmanuel Gallina.
Ethimo har flera nya utemöbler som är
både nätta och lätta. Nicolette till exempel
är skapad av Patrick Norguet i aluminium ➛

Ny hos Vondom är sofistikerade
Vertex, en serie stolar och bord
skapade av Karim Rashid. Den
originella formen med trekantiga
plan, som fasetter, är gjord i
polypropylen som kan
återanvändas. Eleganta
och originella linjer.
F oto Vondom

➛ Lite mer stoppat
Kettal har utökat sin och Patricia Urquiolas kollektion Mesh med en solsäng. Den enkla ramen är
i teak och aluminium. Men den stoppade dynan
är väl tilltagen och bekväm. Urquiola har också
designat den dekorativa stolen Roll som utökats
med fler färger. Roll är nätt med aluminiumram.
Karaktäristiskt är de liggande, stoppade ryggkuddarna och de i färg avvikande, vertikala banden
som träs över knoppar upptill. Sitsen är stoppad
med mikrofiber.
Stoppad dyna och kudde är det också i Gandia
Blascos raffinerade loungestol i den nya kollektionen
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Lagranja Design
har skapat sin första
utomhuskollektion med
Bold. Stol, soffa och länstol
har designats för en bar i
Istanbul och en beach club
i Singapore. Uttrycksfulla
Bold i rena linjer är mycket
lätt men ändå stadig.
Bold har en ram av 32 mm
aluminiumrör och akrylband i sits och rygg.
F oto L agranja Design

En varm blandning
enheter ur Manuttis
kollektion Moon Island.
Kunder har inviterats
att skapa sin egen
utomhusmiljö och
använda Manuttis
utbud av textilier. Här
en lyckad och trivsam
sådan miljö direkt på
terrassen. F oto M anutti
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