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In samenwerking met designer Tej Chauhan lanceert Artifort de Moby, een veelzijdige poef, 

waar vakmanschap en productie-ervaring gecombineerd wordt met inzicht en functionaliteit. 

Moby is het eerste meubelstuk in Chauhan’s portfolio en zijn debuut voor Artifort.  

Door het speelse en praktische ontwerp is Moby een herkenbaar model binnen de Artifort 

collectie, dankzij het krachtige lijnenspel en innovatieve giettechnieken. De poef is even mooi 

als praktisch.  

Je kunt Moby gemakkelijk verplaatsen met de handgreep, waar je ook kleine spullen in kunt 

opbergen. Het is een informele, sociale zitplaats die perfect past bij het hedendaagse leven.  

Constructie  

De Moby poef is volledig gestoffeerd en leverbaar in breed assortiment van stoffen. Bij een 

aantal stoffen kan de buitenrand van de zitting worden gestikt met een kruisstiksel. Er is 

keuze uit een naturel, grijs, zwart of wit kruisstiksel.   

Artifort verwelkomt Tej Chauhan  

Tej Chauhan (1972, Londen, Engeland) is een prijswinnende industrieel ontwerper, bekend 

om zijn futuristische stijl. Chauhan heeft een unieke kijk op wat een object interessant maakt. 

Zijn werk brengt mensen in verbinding met producten en vestigt de aandacht op merken. 

Chauhan heeft als onafhankelijk ontwerper en consultant gewerkt voor vele merken, 

waaronder Nokia, British Airways en Tesco. In 2005 richtte hij zijn eigen studio, Tej Chauhan 

Ltd. Op. Sindsdien heeft hij een goede internationale reputatie opgebouwd, met 

hoogwaardige consumententechnologie en huishoudelijke producten, waaronder de 

iconische telefoon Colombo Two.   

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 
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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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Moby zal van 17 t/m 22 april 2018 te zien zijn tijdens Salone del Mobile in Milaan (Hal 16, 

Stand E26). 

Volg @chauhanstudio en #MobybyTej op LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook.  

 

 


