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Atle Tveit & Sverre Uhnger

ADA er en stolserie med et stort spekter av
varianter og uttrykk. Navnet kommer fra verbet «adapt» og gjenspeiler ambisjonen om å
skape en stol hvis egenart er at den lett kan
tilpasses forskjellige situasjoner og miljøer.

kommer med flere understell og kan leveres
med armlene. Skallet leveres i bjørk og eik
i tillegg til lakkerte farger. Stolen kan være
helpolstret eller med polstret brikke i sete
og/eller rygg. Mangfoldet av varianter åpner
for å kombinere ulike materialer, farger og
Møtet mellom sete- og ryggformen frem- strukturer. Dette gir Ada utallige uttrykk og
heves som seriens tydeligste detalj; som om kunden muligheten til å tilpasse stolen til sitt
et sete og en rygg har smeltet sammen. Ada prosjekt og bruksområde.
leveres med høy og lav rygg, er stablebar,

Atle Tveit Design utvikler møbler for offentlige og private
miljøer i samarbeid med ledende møbelprodusenter. Han
har en mastergrad i møbel- og romdesign fra Kunst- og
designhøgskolen i Bergen. Han har vunnet flere priser, og
det startet med førsteprisen i Young Talent Award 2007
som han fikk for sitt masterprosjekt. Han ble også utnevnt
som Årets Designer 2009 av Bo Bedre, og han har mottatt prisen for Design Excellence av Norsk Designråd en
rekke ganger.

Sverre Uhnger spesialiserer seg på møbler og produktdesign. Han er en av tre grunnleggere av Klubben og
jobber aktivt med utstillinger, kurering og rådgivning.
Sverre fokuserer på å skape produkter som er naturlig
for brukeren, hvor de iboende egenskapene til materialer
og produksjonsteknikker er vektlagt. Han er utdannet
håndverker og designer fra både Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Aalto University.

DIMENSJONER

M AT E R I A L E R
Polstring:

Formstøpt skum

Skall: 		
		

Formpresset finér:
eik eller bjørk

Armlen:

Pulverlakkert stål

Ben: 		

Pulverlakkert stål

Bekledning:

Tekstil eller hud

VAD AS
Sandvikgata 14
6250 Stordal
Norge

UTSTILLING
Kjeller Vest 6
Kjeller
Norge
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