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Trä är ett material med oändliga möjligheter och är fortfarande ett av de 
bästa materialen att använda i produktion ur ett ekologiskt perspektiv. 
Offecct har utforskat träets potential med den brittiska formgivaren Michael 
Sodeau och skapat träbordet Archipelago. Ett bord med unika linjer och 
möten skapade genom genuint hantverk.

– Idén till Archipelago var att skapa en serie ytor, likt små öar, som det lätt går 
att arrangera möbler kring. Borden är hantverksmässigt tillverkade med stor 
detaljrikedom såsom vinklade hörn och flera olika radier. Archipelago äger ett 
lugnt uttryck och överflödiga delar har skalats bort, vilket minskat tjockleken 
och gett borden en känsla av lätthet, säger Michael Sodeau.

Archipelago är ett träbord i tre storlekar i två olika höjder, försedda med hjul. 
Dess lugna uttryck och taktila yta gör bordet lika lämpad för den ständigt 
föränderliga kontorsmiljön som för det privata hemmet. Ensam eller i grupp, 
som sidobord eller soffbord, Archipelagos form möter olika behov och passar 
väldigt väl in i Offeccts hela kollektion.

–Offecct har en hantverksmässig ingångspunkt till design och deras 
tillverkningsprocess har på ett sätt, lyckats överbrygga gapet mellan det 
handgjorda och det massproducerade, vilket passa väldigt bra ur ett 
miljömässigt och etiskt perspektiv, avslutar Michael Sodeau. 

Archipelago, bord av Michael Sodeau

MICHAEL SODEAU
Michael Sodeau föddes 1969 
i London. Han studerade 
produktdesign på Central Saint 
Martins College of Art & Design och 
tog sin examen 1994. Sodeau var 
med och startade det experimentella 
designföretaget Inflate, och 
etablerade sin designstudio 
Michael Sodeau Partnership 
1997 i London. Utöver att utföra 
omfattande inredningsuppdrag 
och möbeldesign, jobbar Sodeaus 
studio med varumärkesidentiteter, 
grafik och webbdesign för kunder 
såsom Thonet Vienna, Magis, Modus, 
Wedgwood. En del av Michael 
Sodeaus verk finns representerade på 
the Victoria and Albert Museum. 

OFFECCT tillverkar och marknadsför 
möbler med hållbar design för aktiva 
mötesplatser.
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