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ÆStEtik, håndvÆrk 
Og kOmfOrt

EMBRACE



EOOS og Carl hansen & Søn har sammen skabt en serie  
stole, der forener EOOS’ stærke sans for moderne æstetik  
og Carl hansen & Søns tradition for kvalitetshåndværk og  
høj komfort. resultatet er Embrace Chair og Embrace  
Lounge Chair, som begge kombinerer ultimativ lethed med et 
imødekommende formsprog.

Embrace Chair er en ny fortolkning af den klassiske  
spisebordsstol, der forener træ og polstring på en enkel  
og autentisk facon. Spisebordsstolen fremstår, med sin bløde 
polstring og sit skulpturelle træstel, både elegant og afslappet. 

Embrace Lounge Chair udstråler, på sin egen tilbagelænede  
facon, samme favnende attitude som Embrace Chair. det  
lette og svævende udtryk understreger det designmæssige 
slægtsskab. EOOS har, til såvel Embrace Lounge Chair  
som til Embrace Chair, designet et træstel, som i sin lethed,  
sin håndværksmæssige udførelse og kvalitet afspejler 
Carls hansen & Søns unikke dnA. 

Både Embrace Lounge Chair og Embrace Chair består af et 
elegant og skulpturelt træstel i kombination med en blød pude, 
som foldes i tre dimensioner, således at den udgør ryg- og  
armpolstring, mens den samtidigt omfavner sædet. Stolens  
stel er udformet i træ og er synligt fra alle vinkler. 

træstel og polster er føjet sammen på en måde, så hvert 
element bevarer sin integritet. det buede rygstykke er samlet  
af tre stykker i klassiske fingersamlinger og understreger i  
al enkelhed det elegante håndværk. træstrukturen er  
gennemgående, og benene er et essentielt element i stolens 
udseende.

uLtimAtiv LEthEd 
Og OptimAL kOmfOrt

EMBRACE sERiEn



EmBrACE 
LOungE ChAir

E015

Embrace Lounge Chair er en elegant 
loungestol med et nyskabende og  
let formsprog. proportionerne i 
Embrace Lounge Chair adskiller sig 
fra Embrace Chair, mens den bærende 
idé er den samme. Siddepositionen er 
tilbagelænet, og linjerne er horisontale.  

der er større kontrast mellem den bløde 
hynde og det enkle træstel. Ekstra 
volumen, blødere fyld og markante 
proportioner giver loungestolen en 
endnu mere favnende attitude. 

Embrace Lounge Chair kombinerer 
ultimativ lethed med optimal komfort. 
Stolen fremstår designmæssig skarp og 
udstråler samtidig afslappet elegance. 
Embrace Lounge Chair, der er tænkt 
som en elegant og komfortabel lænestol 
i såvel private som offentlige rum, fås 
med matchende fodskammel.



EmBrACE 
ChAir

E005

Embrace Chair er en ny fortolkning af 
den klassiske spisebordsstol. Stolens 
stærke udtryk og unikke komfort bringer 
samtidig nye anvendelsesmuligheder 
med sig. Embrace Chair, der har tydelige 
referencer til Carl hansen & Søns 
historie, har designmæssig tyngde til at 
stå alene i ethvert rum. med sin lethed, 
kvalitet i håndværket og sit skulpturelle 
udtryk føjer Embrace Chair sig naturligt 
til kollektionen af klassiske designer-
møbler, samtidig med, at den med sin 
bløde polstring skaber en ny æstetik. 

Embrace Chair er tiltænkt som en 
elegant spisebordsstol, men kan med 
fordel også benyttes som en gæstestol, 
der samtidig fremstår skulpturelt,  
når den ikke er i brug. det være sig i 
hotellets lobby, kontorets møderum  
eller i entreen.



EOOS er en østrigsk designtrio, der blev etableret
i 1995 af gernot Bohmann, martin Bergmann og 
harald gründl i Wien. trioen betragter design 
som en poetisk disciplin, hvor slutresultatet altid 
skal kunne tilgodese brugerens skiftende behov 
og ønsker. derfor imødegår EOOS de komplekse 
designudfordringer ved at analysere historien 
og traditionerne for siden at bringe erfaringerne 
med ind i en nutidig kontekst. En proces EOOS 
kalder ’poetical Analysis’, der især stiller skarpt 
på myter, ritualer og intuitive udtryk, og derved 
skaber sammenhænge, der rækker længere end 
blot det umiddelbare. 

EOOS’ navn stammer fra den græske mytologi og 
er den anden af solguden helios’ fire trækheste. 
navnet har i sig selv en visuel appel og har tillige 
en mytisk og poetisk forbindelse til designerens 
virke og balancegang.  

EOOS er internationalt meget anerkendt og har 
samarbejdet med en lang række af verdens mest 
kendte brands lige fra Alessi over Bulthaup til 
Adidas m. fl. de har udgivet en række bøger 
om deres tilgang til design. deres arbejde har 
indbragt dem mere end 130 internationale priser 
for enestående design.

dESign SOm pOEtiSk 
diSCipLin

EOOs



når du vælger et møbel fra 
Carl hansen & Søn, får du mere  
end bare et møbel. du får en stolt  
tradition for smukt og markant  
håndværksarbejde, hvor intet er overladt 
til tilfældigheder, og alt er udviklet med 
den største kærlighed til design og 
håndværkets historie. hvert møbel har 
været gennem mange kyndige hænder, 
før det står klart til at fylde din stue  
med en fortælling om mesterligt  
møbeldesign i kvalitetstræ fra 
bæredygtige, skandinaviske skove. 

vi håber, at du vil fortælle 
historien videre.

DEt ER DERfOR, vi 
lAvER MøBlER.

EvERy piECE 
COMEs with 
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Embrace Chair (E005), Embrace Lounge Chair (E015) og Embrace footstool (E016) 
- fås alle i stel af massivt eg eller valnød i forskellige overflader. 
polstring i læder eller tekstil og kantbånd i fem forskellige farver: 
hvid, natur, blå, brun og sort.

Eg

vAlnøD

stEl Eg eller valnød
pOlstRing Læder eller tekstil

 lAk OliE hviDOliE sORt



carlhansen.dk


