GRANDFIELD
Soffsystem
Av Christophe Pillet

PRODUKTINFORMATION
Ett soffsystem som inte behöver kategoriseras.
Soffsystemet Grandfield av Christophe Pillet är lika fullkomligt i sitt uttryck som i sin funktion
och utgör en naturlig plats för möten, vila och umgänge oavsett vilka miljöer eller sammanhang
den står i.
– Även om jag inte stannar länge i en soffa så förväntar jag mig att den ska vara bekväm. En
soffa ska vara ultimat i alla avseenden oberoende av var den står och självklart vara gjord med
samma noggrannhet i detaljerna hur den än ska användas, säger Christophe Pillet och
tillägger:
– Utmaningen med att skapa en soffa som passar i många miljöer och tilltalar ett stort antal
personer, är att hitta ett enkelt uttryck.
Enkelhet är svårt att åstadkomma då det lätt kan bli banalt men Pillet har lyckats hålla sig på
rätt sida om den gränsen genom hela sin karriär vilket är tydligt i detta samarbete med Offecct.
Grandfield är en enkel, generös och mjuk soffa som kan byggas ut med avlastningsytor och
sektioner som passar olika behov.
TEKNISK INFORMATION
Stomme i trä med kallskum. Fast klädsel i tyg. Bord i vitpigmenterad eklaminat Formica F1079.
Stomme helklädd i tyg. Stativ: Ben i mörkgrå lackerad metall, RAL 7022.
F1079

TYG

RAL 7022

TILLBEHÖR
Kudde med avtagbar klädsel (450 x 450, (600 x 600 mm) alt. (600 x 450 mm)

USB

USB

KUDDE

GRANDFIELD

H 440, B 1100, D 1000/1000

H 680, S 440, B 1100, D 1000/730

H 680, S 440, B 1100, A 680, D 1000/730

H 440, S 440, B 1000, A 680, D 1000/730

H 440, B 1000, D 1000/1000

H 365, B 1000, D 1000
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H 680, S 440, B 1100, A 680, D 1000/730
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