FONT
Soffa
Av Matti Klenell

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Ett modernt soffsystem med historiska rötter.Font är ett soffsystem av formgivaren Matti
Klenell som utvecklats för den nya inredningen på
Nationalmuseum, Sveriges ledande museum för konst och design. Som en modern möbel för
publika miljöer tar nu Font med sig en bit av museets anrika historia ut på den internationella
marknaden.
Nationalmuseum, som öppnade 1866 i Stockholm, nyinvigdes 2018 efter en fem år lång
renovering. Det övergripande ansvaret att skapa en ny restauranginredning gavs till Matti
Klenell. När det var dags att ta fram en flexibel soffa som lätt kunde finna sig till rätta bland
restaurangens övriga möbler, valde Klenell att samarbeta med Offecct och resultatet blev
soffsystemet Font.
– Font bygger på en enkel form med ett runt ryggstöd som ger möbeln sitt grafiska uttryck
och karaktär, vilket också gav namnet. Utmaningen var att få till rätt höjd och komfort på
stödet samt en konstruktion som det gick att bygga vidare på i sammanhang utanför museet,
säger Matti Klenell.
Font finns som en rak och en svängd del vilka kan byggas ihop i olika kombinationer och ett
mindre bord kan även tillföras efter behov.
TEKNISK INFORMATION
Stomme i trä och metall. Sits och rygg i kallskum svept med flamfiber. Klädsel i tyg eller läder.
Standardläder Elmo Nordic. Extra sömmar förekommer vid val av läder. Stativ: Grå lackerad
metall, RAL 7022 med svart ABS glidfot.

TYG

LÄDER

RAL 7022

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9003

TILLVAL
Stativ i silver-, svart-, vitlack alternativt i OFFECCT Flexicolor. Svart ABS ställfot.

FLEXI

TILLBEHÖR
Bord: Skiva i lackad Valchromat® i färgen grå, Ø300 mm. Stativ i grå lackerad metall, RAL
7022. Höjd från golv 660 mm. Höjd ovan sits 190 mm. Bordet monteras mellan respektive
sittplats, max två st/soffa. Vid beställning av endast ett bord vänligen ange om bordet ska
monteras på höger eller vänster sida av soffan.
BORD

FONT

H 755, S 460, B 1800, D 625/480

H 755, S 460, B 2640, D 1170/480, Ø 2730/R1365
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