Mandarine

by Claudia & Harry Washington . 2015
EN Mandarine armchair marries retro style with modern accents. Contrasting
beautifully with the solid walnut wood frame, the shell is fully upholstered with seams
creating a squared pattern. The sleek, thin padding remains comfortable due to the
quilted panels that also help give the Mandarine a distinct look. The piping detail
helps define the lines of the chair, and it can be used also to accentuate them with
bold contrast. Designed by Claudia & Harry Washington, from El Salvador, Mandarine
shows their creative flair and deep consideration for comfort and functional use. The
result is an understated yet eye-catching chair. Prepare yourself to fall in love!

PT O cadeirão Mandarine une o estilo retro com apontamentos de modernidade.
Contrastando harmoniosamente com a estrutura de nogueira maciça, o assento é
totalmente revestido a tecido com costuras que criam um padrão. O estofo elegante
e fino permanece confortável devido aos painéis acolchoados. O debrum ajuda a
definir as linhas do cadeirão e pode também ser usado para criar um arrojado
contraste. Desenhado por Cláudia e Harry Washington, de El Salvador, Mandarine
mostra o seu lado criativo mas também a sua atenção ao conforto e funcionalidade.
O resultado é um cadeirão discreto mas incrivelmente atraente. Prepara-te para te
apaixonares!

DIMENSIONS

Width 25,59 in Depth 25 in Height 27 in

MEDIDAS

Largura 65 cm Profundidade 63,5 cm Altura 68,5 cm

MATERIALS

Structure Oak/ Walnut with Natura finish
Seat
Fame Fabric

MATERIAIS

Estrutura Carvalho ou Nogueira com acabamento Natura
Assento Tecido Fame

Note: The piping on Mandarine armchair can be in the same color or in a contrasting
color, it depends on the version chosen.

FFAME05
Light Grey

FFAME03
Taupe

FFAME68
Brick

FFAME67
Blue

Nota: O debrum no cadeirão Mandarine pode ser da mesma cor do assento ou numa
cor contrastante, dependendo da versão escolhida.

