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Meet, ett soffsystem av Fattorini+Rizzini+Partners

Vi ville ta fram en soffa som gav dig känslan av att befinna dig var som helst,
ett nav av komfort med alla funktioner du behöver för att arbeta, hålla
informella möten och känna lugn och ro. Offeccts nya soffsystem Meet är
formgiven specifikt för just de här ändamålen. Soffans mjuka sits vilar på
en stadig plattform med många möjligheter och är resultatet av det första
samarbetet mellan Milanobaserade designstudion Fattorini+Rizzini+Partners
och Offecct.
– Vi ville formge Meet på ett sätt så att dess funktioner återspeglade Offeccts
kärnområden, hållbarhetsaspekten, produkternas ljudabsorberande egenskaper,
vikten av att tillföra liv genom växtlighet i inomhusmiljöer och Offeccts
hantverkskunnande inom trä och textil, berättar Robin Rizzini.
Meet förhandsvisades på Salone del Mobile i Milano 2014 och fick ett
översvallande mottagande för sättet som den tillmötesgår den nya tidens krav
på informella möbler för mötesplatser. Den mjuka och generösa sitsen vilar på en
plattform som erbjuder plats för växtlighet och arbetsbord med inbyggda eluttag.
För avskildhet och möjligheten att bygga rum i rum går det även lätt att montera
på och av skärmväggar på Meet.

FATTORINI+RIZZINI+PARTNERS
Den italienska studion
Fattorini+Rizzini+Partners (Robin
Rizzini, chief designer - Lucio
Quinzio Leonelli, managing
partner - Bruno Fattorini, president)
är etablerad i Milano. Studion
är internationellt erkänd för sin
unika möbeldesign som med
italiensk estetik kompletteras med
avancerad utveckling av material och
arbetsprocesser. Studion har genom
sin samlade expertis omfattande
kunskap om hur design effektivast
kan appliceras i området mellan
hem- och kontorsmiljö, vilket gett
dem utmärkelser så som The Interior
Innovation Award – Best of Best
2014, Winner of The Furniture Design
Category – Azure Awards 2013 och
Interior Innovation Award – German
Design Council 2012.
OFFECCT tillverkar och marknadsför
möbler med hållbar design för aktiva
mötesplatser.

– När vi arbetar på projekt riktade mot miljön i gränslandet mellan kontor och
bostad, höjer vi alltid blicken så att vi ser soffans omedelbara närhet. Vi vill se
bortom produkten, vi vill se och känna hur den här produkten faktiskt kommer att
fungera i ett utrymme så att den ger maximal nytta för användaren, avslutar Robin
Rizzini.
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