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FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Bordet Grip är formgivet av Satyendra Pakhalé. Grip är en produkt som passar den moderna
människan. Satyendra Pakhalé tror på god design, oavsett var den kommer ifrån. Det är när
den sätts i sin kontext den blir intressant och skapar mening. Möten människor emellan är en
av inspirationskällorna. Idéen till bordet Grip föddes just i denna anda. Grip är ett bord du lätt
kan flytta (gripa!) och ta med dig tack vare det lilla handtaget på bordsskivan som sticker ut
som en liten funktionell detalj. Handtaget är en tydlig symbol för vår moderna livsstil – vi vill
ha full flexibilitet. En solig dag tar vi med bordet ut, hemma kan vi lägga böcker på bordet
bredvid favoritfåtöljen, på kontoret vill vi spontant kunna förflytta oss med laptopen eller
kaffekoppen på bordet. Grip ska helt enkelt underlätta för oss i vardagssituationer. Satyendra
Pakhalé liknar bordet vid en satellit, som roterar runt i miljön och kan förflyttas mellan olika
stationer, på jobbet, vid soffan, konferensrummet, utomhus. Handtaget ersätter hjul, som har
samma funktion. Varför återuppfinna hjulet, när man kan sätta dit ett handtag? Materialvalet
föll på Corian® tack vare dess hygieniska egenskaper,lätt att rengöra, för att det är tungt stabilitet och kvalitet, och inte minst för att det håller länge. Hållbarhetsaspekten är en viktig
fråga för Satyendra Pakhalé. Det gäller att göra alla val rätt, allt från transporter, produktion
och packning till hur produkten i slutänden ska återvinnas. Om en produkt inte håller länge
har den inget existensberättigande, enligt formgivaren.

MILJÖMÄRKNING

”Offecct har en fantastisk förståelse för hur den moderna människan arbetar, lever och bor
idag. Företaget är också i framkant i miljöfrågorna, vilket har gett ett stimulerande samarbete
i fullt samförstånd." /Satyendra Pakhalé
”Satyendra Pakhalé är en oerhört spännande aktör på den internationella designscenen. Hans
design gör helt enkelt livet lite enklare.” /Anders Englund, designchef på Offecct.
TEKNISK INFORMATION
Bordsskiva i DuPont Corian®. Stativ: vitlackad metall.
VIT
CORIAN®

RAL 9010

TILLBEHÖR
Vas i vitt porslin för växter.

VAS

GRIP

H 440, Ø475/540

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.

