MEET
Soffsystem
Av Fattorini+Rizzini
+Partners

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Oavsett om du befinner dig i ett mötesrum eller vardagsrum så behöver inte inredningen
enbart passa en typ av aktivitet. Det har dagens teknologi möjliggjort. Tanken var att skapa en
soffa som ger dig känslan av att befinna dig var som helst, som ett bekvämt centrum med alla
funktioner du kan behöva för arbete, informella möten och avkoppling. Offeccts soffsystem
Meet är skapad för just det här ändamålet och dess mjuka sits som vilar på en stadig plattform
är resultatet av Offeccts första samarbete med den italienska studion Fattorini+Rizzini
+Partners.

MILJÖMÄRKNING

”När vi arbetar med projekt riktade mot området mellan hem- och kontorsmiljö, höjer vi alltid
blicken för att se omgivningen. Vi vill inte bara se produkten utan vi vill se och känna hur en
produkt faktiskt fungerar i ett rum och en miljö så att den kan utnyttjas maximalt av
användaren”, förklarar Robin Rizzini.
”Vi ville formge Meet på ett sätt så att soffans funktioner speglade Offeccts huvudområden
såsom miljöaspekten och de ljudabsorberande egenskaperna i deras produkter, samt vikten
av att införa liv genom växter i inomhusmiljö och Offeccts hantverkskunnande i bearbetning av
trä och textil”, fortsätter Robin Rizzini.
”Det har varit ett nöje att arbeta på Meet med Fattorini+Rizzini+Partners, de är
utomordentliga på att formge systemmöbler. Vårt första möte på Salone del Mobile i Milano
2013, utvecklades snabbt till en fascinerande filosofisk diskussion om vad informella möten
betyder och utifrån den diskussionen har de utfört projektet perfekt. Studion har tagit fram en
soffa som möter det informella och formella mötet på ett väldigt generöst sätt”, säger Anders
Englund, Designchef på Offecct.
O2asis hållbarhet
O2asis är ett koncept bestående av produkter för växter. För bästa hållbarhet och högsta
kvalité skall alltid ett planteringskärl användas inuti produkterna vid användning av växter.
Detta för att produkten skall behålla bästa ytfinish som ger en lång livslängd.
TEKNISK INFORMATION
Stomme i trä med kallskum svept i flamfiber. Fast klädsel i tyg. Plattform, bord och
växtförvaring i vitpigmenterad ekfanér. Helklädd hörnavskärmning, passar både höger- och
vänsterutförande. Svart sockel i MDF. Finns i höger- och vänsterutförande.

TYG

SOCKEL

TILLVAL
Strömkälla med ett uttag.
UTTAG

DETALJ

BORD

VÄXT
FÖRVARING

AVSKÄRMNING

H 260, B 860, D 860, Bord

H 410, B 860, D 860

H 510, S 410, B 1130, A 510, D 860

H 610, S 410, B 1130, D 860, O2asis
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H 610, S 410, B 1630, D 860

H 610, S 410, B 1930, A 510, D 860

H 610, S 410, B 1600, D 860

H 610, S 410, B 1930, A 510, D 860 O2asis

H 610, S 410, B 1600, D 860

H 610, S 410, B 1930, A 510, D 860

H 610, S 410, B 1630, D 860

H 610, S 410, B 1930, A 510, D 860, Bord

H 610, S 410, B 1600, D 860, Bord

H 610, S 410, B 1630, D 860, Bord

H 610, S 410, B 1130, A 510, D 860

H 900, B 860, D 860

O2asis är ett sortiment med designprodukter. Tillsammans med blommor och växter
förbättrar de arbetsmiljön, inte minst genom en förbättrad luftkvalitet inomhus.
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O2asis is an assortment of design products, which
together with flowers and plants enhances and adds
value to the work environment, not least through an
improved indoor air quality.

