
Poppy
Namnet poppy kommer från engelskans vallmo och är en beskrivning av formen. 
De runda kviltade puffarnas form för tanken till en blomma med blomblad som breder 
ut sig, eller ett bakverk, eller japanska lyktor. Den vackra formen har varit en utmaning 
där Fogias hantverkskunnande verkligen har satts på prov. Det ser enkelt ut, men det 
är det inte.

Fogia och nina jobs mål har varit att skapa en lättmöblerad och flyttbar sittmöbel,  
en crossoverprodukt som fungerar i alla rum där man kan tänka sig att ha en stol. 
Miljöaspekten har varit i starkt fokus för att skapa en slitstark puff med avtagbar 
klädsel för lång livslängd. 

The name poppy aptly describes its shape. The round, quilted shape of the pouf is reminiscent
of a beautiful flower with petals spreading out, or a pastry, or Japanese lanterns. The beautiful 
shape proved a challenge, really putting Fogia’s craftsmanship to the test. It looks simple, but
it isn’t!

Fogia and Nina Jobs’ goal was to create a simple, movable piece of seating furniture, a crossover 
product that works in any room where you feel like having a seat. Environmental considerations 
featured heavily in creating a durable pouf with removable covers for a long life.
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Puff: Frigolit och polyeter, 

svept med vadd

Mellanlager: Tyg

Överdrag: Kviltat tyg med 

insydd vadd

Pouf: Styrofoam and polyure-

thane wrapped with wadding

Middle layer: Fabric

Cover: Quilted fabric with 

sewn-in wadding

Poppy

Höjd: 45 cm

Diameter: 70/90 cm

(inklusive överdrag)

Poppy Low

Höjd: 27 cm

Diameter: 90 cm

(inklusive överdrag)

Poppy

Height: 45 cm

Diameter: 70/90 cm 

(including cover)

Poppy Low

Height: 27 cm

Diameter: 90 cm

(including cover)
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