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med nyt liv
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ARC, Art Recovering Chair, er det nye til
de, der ønsker noget andet og unikt til
hjemmet, kontoret, receptionen, herreværelset, fodboldkampen, golfturen,
koncerten, rejsen....eller bare til ham,
der har alt!
7’ER MED NYT LIV. Benyt dig af ideen
med at få lavet dit helt eget unikke design ved at foliere brugte 7érstole med
smart design/kunst.
Vi kalder det Art Recovering Chair.
UNIKA STOL. Der bliver lavet kun ét eksemplar af stolen, så du vil ikke få andre at se udover din egen, med mindre
du bestiller flere af det samme artwork.
Du får din helt egen unika stol og bestemmer selv om du vil have stolen helfolieret eller blot vælger at foliere den
ene side.
DIN ARC STOL BLIVER TIL KUNST.

Få lavet din egen favoritstol til
herreværelset, sportsklubben,

golfentusiasten eller blot til pynt.
Den viste model er en demomodel/privatejet.

TÆNK ANDERLEDES

- OG FÅ NOGET ANDERLEDES
ARC stole er til dig, fordi du tør. Fordi
du ønsker mere end det sædvanelige.
ARC er specialdesignede stole, der laves specielt til dig af grafisk designer
med erfarent blik og store visuelle
drømme.
Unikke designerstol – fordi der kun er
én, der drømmer netop din drøm!

Portrætstol. Få børnene, brudeparret, konfirmanden, børnebørnene
o.lign. med på en portrætstol. Det
behøver ikke kun være små billeder. Her
forside med ungdomsbilleder, bagside
med barndomsbilleder.
Den viste model er en demomodel/privatejet.

HAR DU SELV EN BRUGT 7ÉRSTOL,
SÅ KAN DU OGSÅ KOMME MED DEN OG
FÅ DEN DESIGNET OG FOLIERET.

DIN ARC STOL BLIVER TIL KUNST
Det unikke udtryk skabes, i øjeblikket hvor design og håndværk smelter
sammen, og noget andet opstår. Livet
er for kort til kedelige standardvarer.

Stolen er sammenkopieret af op
mod 50 billeder og sat sammen
til ét artwork.

Den viste model er en demomodel/privatejet.

SØD MUSIK. Stolen er sammenkopieret
af flere billeder og sat sammen til ét
artwork.
Har du billeder fra ynglingskoncerten
med din favoritkunstner/e, så er muligheden for at få foreviget oplevelsen.

PRISEKSEMPEL BEATLES STOL:
Brugt 7ér stol (model u. armlæn), inkl klargøring,
kr. 1.050,- (se iøvrigt side 24-25)
Idé/design og sammenkopiering af flere billeder
sat sammen til ét artwork, for/bagside kr. 6.500,Generelt er det sværhedsgraden/tiden, der er
afgørende for denne pris. Et simplere design eller
design med eks. ét et billede gør prisen lavere.
Folieudkørsel og montering kr. 2.375,(inkl. energi- & miljøtillæg.)
Evt. fire nye sorte ben propper kr. 110,Pris inkl. moms, ex levering.
Den viste model er en demomodel/privatejet.
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SKALSTOL ISTEDET
FOR 7ÉR STOL
Helt nye skalstole kan
også folieres, som her
en firmastol.
Som med 7ér stolen er
der mange anvendelsesmuligheder. Brug den
til kontoret, i kantinen,
i receptionen, i mødelokalet, i sommerhuset,
i børneværelset...

PRISEKSEMPEL CONFIDENZ SKALSTOL:
Ny skalstol ca. kr. 425,Idé/design og sammenkopiering med
to billeder sat sammen til ét artwork,
for/bagside kr. 3.500,Folieudkørsel og montering kr. 1.975,(inkl. energi- & miljøtillæg.)
Pris inkl. moms, ex levering.

SKALSTOL
Model Mols Bjerge.
Sammenkobling af
egne mobilfotos
til samlet artwork.

PRISEKSEMPEL MOLS STOL:
Ny skalstol kr. 400,(se iøvrigt side 24-25)
Idé/design og sammenkopiering
af flere billeder sat sammen til ét
artwork, for/bagside kr. 3.500,Folieudkørsel og montering kr. 2.375,(inkl. energi- & miljøtillæg.)

Pris inkl. moms, ex levering.

S Å D A N FOREGÅR PROCESSEN
Step-by-step

1
1. Artwork/design laves og
sendes til print.

3
3. Artwork printes.

5
5. Efter folien har ligget til
tørring natten over klæbes
den på den ene stoleside.

2
2.Printoperatør laver udskydning og klargør
printudkørsel.

4
4. Den brugte syverstol skilles, spartles for ujævnheder, renses og lakeres.

6
6. Folien glattes ud...

7
7. ...over kanterne til et
overlab med beskæring.

8
8. Kanterne bukkes rund og limen fastgøres med
varmeblæser.
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9. Folien skæres til og ud.
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11. Folien klippes rent til
kanterne, samtidig med,
at den rette temperatur på
limen kontrolleres.

10. Modsatte side monteres på samme måde.

12
12. Foliering er færdig. Stolen står til tørring endnu engang, hvorefter montering af ben og evt.armlæn forestår inden stolen er klare til afhentning/
udbringning. En lang håndarbejdsmæssig proces
er færdig.

Bag ARC står
Confidenz Idé & Designbureau ved

SÅDAN FOREGÅR BESTILLINGEN
PÅ DIN NYE, UNIKKE DESIGN STOL
Du har følgende måder at få din stol lavet på.
1. Kom med din egen stol, brugt eller ny.
Som brugt tjekker ARC den af for ridser mm.
2. ARC skaffer dig en stol, med eller uden armlæn.
3. Du har selv digitale billeder (billederne skal have en vis størrelse/
opløsning). Hvis det er papirbilleder skal de scannes for en merpris.
4. ARC må gerne fremskaffe eventuelle billeder. Stolene kan også laves
med ren grafik og uden billeder, det afhænger helt af ønske.
5. Ja tak, ARC må gerne skaffe nye propper til benene.
Når du har besluttet hvordan vi skal begynde på din nye, unikke designerstol, så send en mail på mail@confidenz.dk eller ring på 2615 5508
så snakker/aftaler vi nærmere omkring det designmæssige, dine ønsker
og selve betalingen. Inden færdig produktion får du naturligvis en korrektur på selve designet.
Selve produktionstiden ligger mellem 3-4 uger på design, godkendelse
og selve folieringen.
Derefter har du en unik stol som ingen andre har rent designmæssigt.

Jørn Andersen - Art Director og
grafisk designer med mange års
erfaring fra reklamebureauer
som ADér, kreativ chef og partner.
Arbejder med corporate og visuel
identitet, digitalt design, redesign
af brands, brandopbygning, logos,
emballagedesign og konceptudvikling.

Everything begins with a bright idea
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