
CUPCAKE
Lepotuoli | Chair

Design Aino Michelsen

Cupcake on siro nojatuoli, joka on suunniteltu sopimaan sekä julkisiin tiloihin 
että koteihin. Tuoli on kauttaaltaan verhoiltu ja muodoiltaan yhtä aikaa herkkä 
ja mukavan muhkea. Sen verhoiluun sopivat vähän villimmätkin kankaat, sillä 
tuoli on leikkisä ja mitoiltaan kompakti. Cupcaken istuinmukavuudesta ei ole 
tingitty. Sopivasti upottava istuintyyny ja selkätyyny tekevät siitä pehmeän, 
silti ryhdikkään istua. Tuolissa on pyörivä jalusta, joten se sopii monenlaiseen 
käyttötarkoitukseen auloista ja kokoustiloista pienenkin tilan kotikäyttöön.

Cupcake is an armchair designed to fit both public spaces and homes. The chair 
is upholstered throughout. It is at the same time both delicate in shape and 
comfortably plush. Its design is suitable for even the wildest fabrics, as the 
chair is playful and compact in size. Cupcake is comfortable to sit: its cuddly 
cushioning make it soft, yet upright to sit on. The chair has a rotating stand, so 
it is suitable for a wide range of uses, from lobbies and meeting rooms to 
homes alike. 



 
 

 

 

 

 

 

Osa
Element

Kangasmen.
Fabric req.m 

(140cm)

Nahkamen.
Leather req.

nj./sf.

Leveys
Width

cm

Syvyys
Depth

cm

Korkeus
Hight

cm

Ist. korkeus
Seat height

cm

Tilavuus
Volume

m3

Paino
Weight

kg

LT 3 55 77 75 76 43 0,4 31

OSAT
ELEMENTS

TUOTESELOSTE
Design Aino Michelsen

RUNKO
Runko on valmistettu vanerista. Runko on pehmustettu 
vaahtomuovilla ja verhoiluvanulla.

PEHMUSTE
Istuimen pohjajousto tulee kumivöistä, joiden päällä on suojakangas.
Istuinpehmusteena on vaahtomuovi ja selkätyyny on höyhenvanu-
sekoitetta. 

VERHOILUVAIHTOEHDOT
Kiinteä verhoilu kankaisena tai nahkaisena. Selkätyynyssä vetoketjulla 
irrotettava päällinen.

PRODUCT DESCRIPTION
Design Aino Michelsen

FRAME
The frame is made of plywood. The frame is padded
with foam and polyester fiber.

PADDING
The bottom of the seat has rubber belts with a protective fabric 
on top. The seat cushion is made of foam and the back cushion is feather-
polyester mixture.

UPHOLSTERY OPTIONS
Fixed upholstery in fabric or leather. Back cushion with zipper-
removable cover.
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