
Zengin seçenekleriyle her yerde!
Everywhere with its rich options!

Şeffaf ve opak seçenekleri bulunan Loop’un gövdesi
tek parça olarak üretilmiştir. Loop, dörtlü, eklemli;
krom kaplama, parlatılmış çelik; alüminyum dönen ve
dörtlü masif ahşap kaplama ayak seçeneklerini 
bulunmaktadır. Gövde kapitone kumaş, deri veya
eko-deri kaplanabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde sağlamlığı 
belirleyen UNI EN 1022/98 ve UNI EN 1728/00 
standartlarına sahiptir.

Loop has transparent and opaque options and its body has 
a mono block structure. Loop has various leg options; 4 
legs, sleigh frame; chrome plated, polished steel, aluminum 
swivel base and solid wood veneer legs. The mono block 
body offers quilted, leather or eco-leather coating. Loop 
holds the UNI EN 1022/98 and UNI EN 1728/00 standards 
that determine the durability in the European Union 
countries.

Loop LoungeLoop

Dört tanesi üst üste istiflenebilir.
Four of them can be stacked on
top of another.
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LoopTasarımda duygusal zekâ
Emotional intelligence in design

tasarım / design

Breinholt, Danmarks Designkole, Mobilya 
Tasarımı programından mezun olmuştur. 2003 
yılında Kopenhag’da kendi stüdyosunu açan 
Breinholt, endüstriyel tasarım ve mobilya tasarımı 
alanlarında çalışmaktadır. Breinholt, FORBO 
Design Competition (FORBO Tasarım Yarışması) 
ve Danish Woodworking and Furniture Industries 
Competition (Danimarkalı Ağaç ve Mobilya 
Endüstrisi Yarışması)’nı da içeren çok sayıda ulusal 
ve uluslararası ödül kazanmıştır. 

Breinholt holds a degree in Furniture Design from 
the Danmarks Designskole. In 2003, he opened his 
studio based in Copenhagen, where he works in 
the fields of industrial and furniture design. Breinholt 
has won numerous national and international 
awards including FORBO Design Competition and 
the Danish Woodworking and Furniture Industries 
Competition. 

Claus Breinholt


