Nava

Design: Tom Deacon

The organically curved plastic moulded shell seat with clear and flowing
lines makes Nava an elegant and comfortable chair which sits well in
any environment, be it the home or restaurants. When you lean back,
the backrest yields agreeably, affording a high degree of comfort even
when sitting for long periods. The seat shell can be fitted with a seat
cushion or upholstered in the “Linear” or “Kontur” fully cushioned
options, which lend the chair a particularly homely character. Nava is
available with a stackable four-legged frame with or without armrests,
a skid frame, or a wooden frame. The skid frame is available in both low
and high versions, allowing Nava to be used for standing tables or at
kitchen counters too. It is possible to create a number of individual
styles with Nava thanks to the different seat shell colours and the wide
variety of frame, material and upholstery options available.

De organisch gevormde kunststof zitting met heldere en vloeiende
lijnen maakt Nava een elegante en comfortabele stoel voor zowel de
woonkamer als in horecagelegenheden. Bij het achterover leunen, veert
de rugleuning aangenaam mee en ook bij lang zitten blijft de stoel
comfortabel. De schaal kan worden uitgerust met een zitkussen of
volledig “Linear” of “Kontur” gestoffeerd worden waardoor de stoel een
huiselijke karakter krijgt. Nava is beschikbaar als stapelbare vierpoot
stoel met en zonder armleuningen, met een doorlopend frame en met
een houten onderstel. Het model met een doorlopend frame is ook
verkrijgbaar in een hoge versie, zodat nava ook aan een statafel of
aanrecht gebruikt kan worden. Door de vele verschillende uitvoeringen
kan Nava in vele ruimtes ingezet worden.
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Four-legged chair wood
Vierpoots stoel hout

Skid-frame chair
Stoel met doorlopend frame
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Four-legged chair with armrests
Vierpoots stoel met armleggers
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Four-legged chair
Vierpoets stoel
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Fabric Stof

Leather Leer

Radio | Remix | Mood | Fox
Step Melange | Arco | Steelcut Trio
Decovin Nappa

Donna | Scandinavian | Montana
Verona | Vitoria
Bend leather Kernleer

Universal plastic glides Universele kunststofglijders
Felt glides Viltglijders
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Skid-frame chair with armrests
Stoel met doorlopend frame met armleggers

Fully upholstered bend leather
Volledig gestoffeerd kernleer

High-backed skid-frame chair
Stoel met doorlopend frame hoog

Four-legged chair wood
Vierpoots stoel hout

High-backed four-legged chair wood
Vierpoots stoel hout hoog
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Fully upholstered bend leather
Volledig gestoffeerd kernleer

Shell with seat upholstery / Fully upholstered Kontur
Schaal met gestoffeerde zitting / Volledig gestoffeerd Kontur
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Fully upholstered Linear
Volledig gestoffeerd Linear
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Fully upholstered Linear
Volledig gestoffeerd Linear

Shell with seat upholstery
Schaal met gestoffeerde zitting
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Captions: Picture 1, Linar table. Picture 2, Barra table. Picture 3, Barra extendable table. Picture 4, Barra table. Picture 5, Akio round table. Picture 6, Akio round table.
Picture 7, Barra oval table.
Legenda: Afbeelding 1, tafel Linar. Afbeelding 2, tafel Barra. Afbeelding 3, tafel met uitschuifblad Barra. Afbeelding 4, tafel Barra. Afbeelding 5, ronde tafel Akio.
Afbeelding 6, ronde tafel Akio. Afbeelding 7, ovaale tafel Barra.
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3-year guarantee
3 jaar garantie
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CO2 - neutral since 2015 and committed to continued improvements

