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När dina gäster och medarbetare  
förtjänar det mest exklusiva: 

COCOON 
Lugn och harmoni



Lugn och koncentration 
COCOON är ett litet rum i rummet där du är skyddad från 
buller och puls runt dig och där också allt bakgrundsbrus 
dämpas. Du kommer att uppleva lugn och koncentration och 
möjlighet att ägna dig åt egna tankar.



Inbyggda högtalare kan anslutas till din 
Smartphone/Smartpad med Bluetooth, 
så att du kan lyssna på  favoritmusik 
medan du sitter i COCOON. 

I taket i COCOON sitter 3 LED- ljuskällor, 
där du kan justera ljusnivån. Det betyder 
att du kan sitta ostörd och läsa eller 
göra handarbete till exempel.

COCOON har också en specialdesignad 
fotpall som ger en ergonomiskt korrekt 
och bekväm sittställning. Här kommer 
du verkligen kunna ladda batterierna.

COCOON har sitt namn efter sin kokong -
-liknande form. Tack vare sin mjuka,  futuristiska 
form och avskärmning kan du sitta i samma 
rum som andra och samtidigt skyddas från  
buller och  störande yttre impulser.

COCOON är en lämplig vilomöbel för 
allmänna utrymmen, såsom konserthus, 
väntrum, hotell, mm, där du vill erbjuda 
dina gäster en exklusiv lugn och avskild 
plats. Och som en extra lyx, möjligheten 
att höra musik efter eget val.

COCOON är också värdefull för 
företag, där man vill erbjuda sina 
medarbetare möjlighet till avskildhet. 
För att koncentrera sig vid läsning, 
telefonsamtal, mm, eller en paus för att 
minska stressnivån.

COCOON är designad av den danska 
möbelarkitekten Carsten Buhl. I 
slutet av 2015 fick COCOON priset för 
bästa design vid Boutique Design-
utställningen i New York.



Beskrivning av COCOON 
Modellen Standard är flyttbar med hjälp av 8 st. hjul 
vilka bromsar vid belastning.

Utrustad med 3 st ställbara LED-belysningar 1W,  
2 st. högtalare 5W, 12V batteri med laddare för 220V, 
laddplatta (QI), 

Bluetooth-system samt kontrollpanel.

Stomme: Av trälameller och 5 mm:s polyeter. 

Sittenhet av plywood och nozag.

Stoppning av skum med volymvikt 23 kg/m3, svängd 
ryggdyna.

Beklädnad: Lido tyg eller kombination av Lido-tyg och 
Illusion konstläder (säte, ryggstöd och fotpall).

Mått fåtölj 

Standardfärg

Standardfärg

Alternativa färger

Alternativa färger

Obs. Det krävs en dörröppning på min. 92 cm för Cocoon att gå igenom dörren.

Mått fotpall 

BlackOcean

Grey

CoffeeConcrete

Light Grey

Graphite

Nimbus

Silver

Desert

Soda Wine

Mått skiljevägg 

Färger, Lido tyg

Alternativa material, Illusion konstläder
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