
MONTPARNASSE
Fåtölj
Av Christophe Pillet



Montparnasse är en fåtölj formgiven av den franska designern Christophe Pillet.Pillet blev
inspirerad av bland annat campingstolar och har sedan adderat elegans och kvalitet - vilket
har skapat Montparnasse.

”Jag har alltid varit intresserad av Offeccts filosofi och arbetsmetoder. De arbetar med
intressanta nya alternativa lösningar och finner nya vägar istället för att bara följa trender. Den
här fåtöljen är producerad med ambitionen att använda mindre material. Traditionellt baseras
fåtöljer, liksom andra möbler, på gamla idéer om kvantitet. Det är otroligt, och skamligt, att
kvalitet och status än i denna dag bedöms efter kvantitet i sådant som bilar, soffor, badrum
med mera. Det är ett tänkande som inte alls är uppdaterat för samtida livsvillkor. Vi utvecklade
den här fåtöljen med en hightech-textil monterad på en mekanisk konstruktion som gör
fåtöljen lätt, med minimal materialanvändning. Fåtöljen är inspirerad av campingstolar och
fältstolar i det militära. Den spännande utmaningen var att applicera tankar från
campingmöbler men med en komfort och finish för premiummöbler i hemmiljö. Det handlar
om att ge utrymme för människor och att vara lätt och transparent i samtida sammanhang”,
säger Christophe Pillet.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

TILLVAL

Stativ lackad i Offecct Flexicolor.

DETALJ

Stomme i svartlackerad metall. Hängande sits i bärande väv och kallskum. Klädd i tyg och
läder, ovansida i tyg och undersida i läder, med fyra fästpunkter. Standardläder Elmo Soft.

Notera:
Tyget på sitsens ovansida sys med en tråd ton i ton med det valda tyget. Vänligen notera
att denna tråd även kommer vara synlig på sitsens undersida

FLEXICOLOR

BAKSIDA FÄSTE
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MONTPARNASSE

H 800, S 410, B 750, D 820/500
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