5TUFF tutvustus
Lebo

Teravad vormid on kontrastiks pehmele taftingkangale.
Tafting koosneb kahest eri värvi pinnast, mida saab
Disainerid: Maria Kuusik, omavahel lihtsalt kombineerida kangast ringi pöörates.
Rainer Klement, Reela Nigul, See omakorda annab võimaluse muuta kogu tooli
Kätlin Lõbu
välimust vastavalt tujule. Tegemist on mugava tooliga,
Materjalid: Kasevineer, vill
millel saab puhata ning lebotada. Lebo liimivabad
ühendused on kergesti lahtivõetavad, tänu millele on
tooli kerge pakendada ja transportida.
UKA UKA

UKA UKA on inspireeritud Aafrika maskidest ja
multifilmitegelastest. Soe ja villane taftitud istmekate ja
Disainerid: Aadi Jürmann, peened graafilised metalljalad loovad julge kontrasti
Helmi Arrak, Priscilia Van der ning annavad toolile eklektilise tunde. Istmekatet on
Plassche, Kaisa Krusenberg. võimalik puhastamise eesmärgil eemaldada.
Materjalid: vineer, metall, vill,
puuvill.
Rude!

Pink „Rude!" on kokkupandav iste-mahuti, mis on
valmistatud kergest vineerist ja alumiiniumist.
Disainerid: Kersti Teenu, Liisa Villasest ja linasest materjalist taftitud kattekangas on
Mahlapuu, Hertta Võido
kergesti eemaldatav ja puhastatav.
Istet pakkuda pole kohustus vaid viisakus. Sõnaga
Materjalid: vineer, alumiinium, „Rude!" mõtisklevad disainerid erinevate istumistavade
vill
üle ja meenutavad ette tulnud "ebaviisakusi".
ÕHK

Tugitool ÕHK on täispuhutava polstriga mugav iste.
Polstris on kasutatud veoauto siserehvi, mille kuju on
Disainerid: Joonas Riisalu, disainilahenduses muudetud. Pealispinda katab käsitsi
Merit Eensoo, Ingrid Olesk, taftitud kangas, mille erinevate kõrgustega tasapinnad
Leelo Moor
annavad edasi aluspinna vormikust.
Tooli freesitud vineerist valmistatud jalgu saab
Materjalid: veoauto siserehv, transportimise ajaks kokku pakkida nagu ka polstri sisu,
vineer, vill
mida saab täis ja tühjaks pumbata.
Samalaadse suurusega tugitoolidega võrreldes on ÕHK
transpordiasendis kordades väiksem.
PESA

Polüfunktsionaalne iste PESA
koosneb kuuest
painutatud vineerdetailist ning nende vahele kinnitatud
Disainerid: Helen Teigar, Liis vabalt langevast villasest taftingkangast,
mis
Saare, Kätlin Eskla, Liina moodustab istepinna.
Tiidor
Vineerdetailid
sulgevad
PESA ruumi osaliselt
ümbritseva maailma eest, mis koos ülalt langeva
Materjalid: vineer, vill
valgusega loob mugava väikese privaattsooni. Kangas
on vajadusel lihtsasti eemaldatav ning vineerosad
lahtivõetavad.

