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Evo är en unik fåtölj som kombinerar tidlös, skandinavisk design 
med en hållbar och innovativ konstruktion. Med stark karaktär 
och känsla blir den en tidlös eye-catcher i rum för möten, paus 
eller umgänge. 

Evo har förmågan att både sticka ut och smälta in i sin 
omgivning. Mest given är den som bekväm fåtölj i lounge, 
lobby och foajé men passar också bra i reception, eller som 
mötesstol i kontorsrum och andra sociala rum.

Evo är formgiven av Jonas Forsman. Inspirationen kommer från 
klassiska, skandinaviska fåtöljer à la 50-tal, men det är också det 
enda som är klassiskt med Evo. Tidlös design i naturligt trä har 
kombinerats med den senaste tillverkningstekniken för att 
skapa en unik möbel, lätt att förälska sig i. 

Tidlös stil, innovativ design
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Vackra och funktionella fästdetaljer i fjäderstål gör att textilen kan bytas vid behov.

Alla utföranden av träslag och tyg kan kombineras.

Tyget till sits och rygg är 3D-stickat i ett enda stycke som fästs i trästommen. Tyg i färger beige melange eller svart melange.
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Evo är cirkulärt utvecklad och har få komponenter. Varje del består av 
endast ett material som kan ersättas eller återvinnas var för sig. De tunna 
dimensionerna, den låga vikten, trästommen och textilen utan stoppning 
ger möbeln ett lågt klimatavtryck. Tyget är gjort av 100 procent 
återvinningsbar polyester och 3D-stickningen minimerar spill under 
produktionen. Eftersom tyget är stickat i ett enda stycke, kan det bytas ut 
för att förnya möbeln. Allt detta gör Evo till en långsiktigt hållbar möbel, 
helt utan stoppning och skum. 

Evo är certifierad av Möbelfakta vilket innebär att den är hållbart 
producerad utifrån kvalitet, miljö och sociala villkor.  
Tyget till Evo är miljömärkt med EU-Ecolabel (ecolabel.eu).

Evo är gjord i trä, i varianterna ask, ek eller svartbetsad ask. Fåtöljen finns med eller utan armstöd.
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