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Figura 
Khodi Feiz | Design 2018 

 

Modern, karaktervol en comfortabel. De bankencollectie Figura van ontwerper Khodi Feiz 

bestaat uit zeer flexibele elementen die naadloos op elkaar aansluiten, zodat je talloze 

verrassende combinaties kunt creëren. Of je nu een eenvoudige bank wilt, of een combinatie 

van elementen: Figura past perfect in elke gewenste omgeving.   

‘Met Figura zijn we erin geslaagd om de traditionele bank naar de 21e eeuw te brengen, 

zodat modern technologie en vakmanschap kunnen samenvloeien tot een ontwerp dat 

comfortabel én elegant is’, legt Feiz uit. ‘Voor vele generaties.’  

Figura kun je geheel naar je eigen wensen samenstellen, bijvoorbeeld met chaise longue- en 

dormeuse-opties, hoge leuningen, lage leuningen of geen leuningen. Ook kun je kiezen voor 

een zijtafeltje, elektrische aansluiting en tussen twee zithoogtes. Laat je fantasie de vrije 

loop!   

Figura kan gestoffeerd worden met de volledige stofcollectie van Artifort. De prachtige 

gegoten aluminium poten kunnen gecoat worden in elke gewenste Artifort poedercoat kleur.  

Constructie  

De bankencollectie Figura bestaat uit zeer flexibele elementen die naadloos op elkaar 

aansluiten, zodat je talloze verrassende combinaties kunt creëren. De zit, rugleuning en 

armleuningen zijn volledig gestoffeerd. Het vriendelijke ontwerp met haar ronde vormen zit 

heerlijk comfortabel en ziet er elegant uit.  

Of je nu kiest voor een kleine of een grote bank, voor een ingetogen of speelse stijl: met 

Figura kun je een bank creëren die past bij jouw persoonlijke stijl. De basis van de Figura is 

leverbaar als  2, 2.2, 2.5 en 3-zits bank. Figura kun je uitbreiden met een chaise longue of 

een dormeuse. Je hebt keuze uit de volledige stoffencollectie van Artifort, en de keuze voor 

hoge of lage armleuningen. Figura is leverbaar in twee zithoogtes: 42,5 cm of 45,5 cm. Je 

kunt houten zijtafeltjes koppelen aan de rugleuning of armleuningen. De gegoten aluminium 

poten kunnen gecoat worden in elke gewenste poedercoat kleur. 

Over Khodi Feiz 

Industrieel ontwerper Khodi Feiz werd geboren in Iran en groeide op in de Verenigde Staten. 
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Na zijn afstuderen aan de Syracuse University in New York verhuisde in 1990 naar 

Nederland, waar hij aan de slag ging voor Philips Design. Samen met grafisch ontwerpster 

Anneko Feiz-van Dorssen richtte hij in 1998 Feiz Design Studio op, die is gespecialiseerd in 

product-, meubel-, grafisch en strategisch ontwerp voor bedrijven zoals Alessi, Artifort, Nike 

en Nokia. Het werk van Feiz werd met verschillende awards bekroond en is wereldwijd te 

zien in verschillende tentoonstellingen en publicaties. Belangrijke uitgangspunten voor het 

werk van Feiz zijn helderheid, concept en context.  

Over Artifort  

Sinds 1890 produceert Artifort onderscheidende, comfortabele en functionele meubels. 

Iconische klassiekers van designers zoals Kho Liang le, Pierre Paulin en Geoffrey D. 

Harcourt legden het fundament van Artifort. De huidige generatie van gerenommeerde 

topdesigners zoals Ilse Crawford, Khodi Feiz, Patrick Norguet en Luca Nichetto zetten het 

Artifort-DNA voort. De gehele Artifort collectie wordt gekenmerkt door innovatief, kleurrijk en 

tijdloos design met haar herkenbare vormgeving. Door vakmanschap en high-tech 

productietechnieken toe te passen, maakt Artifort duurzame kwaliteitsmeubels voor deze en 

volgende generaties. 

 

Meer informatie 

Neem contact op met Annemijn Coenen via marketing@artifort.com voor meer informatie. 

HR-afbeeldingen zijn beschikbaar via de Professionals Portal op de Artifort website. 
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Figura zal van 17 t/m 22 april 2018 te zien zijn tijdens Salone del Mobile in Milaan (Hal 16, 

Stand E26). 

 

 


