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Dini
Med dini har andreas engesvik skapat en uppdaterad, elegant och lågmäld soffa i 
modern, skandinavisk tappning. Tidlös design som bara blir bättre över tid. dini utstrålar 
stil och komfort. Soffan är perfekt att ligga i och är djup nog för två personer. Ryggstödet är 
konstruerat för att lägga upp armen på och det har lagts ned mycket arbete på att göra dini 
komfortabel trots sin smäckra silhuett. Inspirationen är hämtad från sportbilsvärlden och 
namnet dini är en hyllning till marcello gandini som konstruerade en av de mest 
ikoniska superbilarna genom alla tider: Lamborghini Miura.

Dini sees Andreas Engesvik creating a new, updated, elegant and subdued variation of a sofa, 
with a modern twist. Timeless design that just becomes better and better.

Dini exudes style and comfort. Perfect for lying on, the sofa is deep enough for two. The backrest is 
designed for you to lean your arms on, and a lot of work has gone into creating a really comfort-
able sofa. 

Inspiration was drawn from the world of sports cars and the name DINI is a tribute to Marcello 
Gandini, the man behind one of the most iconic supercars of all time, the Lamborghini Miura.

ANDREAS ENGESVIK MATERIAL

Stomme: Trä och metall

Sits: Nosagfjäder i sits

Karm: Trä

Ben: Metall

Plymåer: Polyeter, vadd,

memory foam, fjäderblandning

Frame: Wood and metal,

Seat: No-sag springs in the seat

Arms: Wood

Legs: Metal

Cushions: Polyurethane 

“memory foam”, batting and 

feather mix

DIMENSION

Längd: 220 cm

Totaldjup: 92 cm

Totalhöjd: 68 (med ben)

Sittdjup: 58 cm

Sitthöjd: 42 cm

Length: 220 cm

Total depth: 92 cm

Total height: 68 cm (with legs)

Seat depth: 58 cm

Seat height: 42 cm


