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Varilounge
Christophe Pillet

Den grundläggande visionen bakom Christophe
Pillets nya soffsystem Varilounge var att skapa
en serie sittmöbler för offentliga miljöer med den
mjukare, mer eleganta, sensuella och bekväma
känsla som vanligen förknippas med hemmet.

CHRISTOPHE PILLET

Klarhet i uttryck, elegans och en sofistikerad smarthet och
enkelhet är några av de kvaliteter som har

gjort Christophe Pillet till ett stort namn inte minst inom
modeindustrin, där förförelsekonsten är nödvändig att

behärska. Bland hans uppdragsgivare för inredningar märks

modevarumärken som Lancel, Lacoste, Malandrino och John
Richmond samt en

rad högprofilerade boutiquehotell över hela världen.
Christophe Pillet inledde sin karriär som designer

i Italien och arbetade bland annat för den legendariska

Memphis-gruppen och för Starck Agency, innan han grundade
sin egen designstudio i Paris 1993, genom vilken han har gjort
sig ett stort namn i designvärlden.
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att möbler för ’heavy contract’, hårt trafikerade
offentliga miljöer, oftast också har ett väldigt hårt utseende”, säger
Christophe Pillet. ”De är oftast inte alls bekväma och än mindre
mysiga eller sensuella. Det är synd. Det som är rätt för hemmet är
rätt för alla sammanhang. Vi ville erbjuda hemmets komfort, elegans
och känsla, med en sofistikerad mjukhet, men inplacerat i ett
krävande offentligt sammanhang”.
Marknaden för offentliga miljöer ställer naturligtvis helt andra
krav på en möbel än den för hemmet. Varilounge är designad
för att inte ge ett tekniskt intryck men är i själva verket en tekniskt
avancerad konstruktion baserad på en stark stålstruktur. De
stoppade delarna är helt återvinningsbara och kan lätt bytas
ut vid behov, med resultatet en helt ny möbel.
”Det är förstås något helt annat med en soffa som du sitter
i kanske ett par timmar per kväll än en soffa på en flygplats där det
kan sitta hundratals personer i timmen”, säger Christophe Pillet. →
”DET ÄR INTRESSANT
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I samarbete med designer och arkitekter
från hela världen utvecklar vi möbler

och inredningsobjekt med hållbar, funktionell

och attraktiv design för alla slags mötesplatser. Vår
verksamhet bygger på en genuin lokal

hantverkstradition som vi kombinerar med
den senaste tekniska kunskapen.

”Konstruktionen är väldigt robust men vi använder nya lätta,
väldigt starka kvaliteter av stål för att uppnå en lätt, mjuk känsla.
Det är en idé som är inspirerad av bilindustrin där samma modell
kan både se ut och fungera lika bra för privat bruk som när den
körs professionellt, till exempel som taxi. Systemet skall se lika
bra ut och vara lika bekvämt som möbler i hemmiljö med superfunktioner för tung användning”.
Vår serie Varilounge inkluderar en hög fåtölj, en låg fåtölj
och en soffa vilka kan kombineras och utformas individuellt för
en bred variation av användningar och stilar, även för hemmiljö.
Systemet kan betraktas som element för så kallad mini-arkitektur,
ett område där Offecct har varit pionjärer. I systemet ingår även
innovativa lösningar för flexibla eluttag, så viktigt idag då många
offentliga mötesplatser också är arbetsplatser.
Samma system kan skapa såväl lägre som högre enheter.
Konstruktionen är extremt slitstark medan alla mjuka delar
använder minimalt med material och är lätt utbyt- och
återvinningsbara, med obegränsad potential för individuella
lösningar.
”Man kan kalla det för en ny generation av mini-arkitektursystem”, säger Anders Englund, designchef på Offecct. ”Med
det menas att det kan användas för att skapa mini-rum i kaotiska
offentliga miljöer med en mjukare, mer hemtrevlig och bekväm
mikro-atmosfär. Den här soffan och fåtöljerna är verkligen
bekväma och ramar in kroppen på ett mycket angenämt sätt.”
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