ON POINT
Bord
Av Mattias Stenberg

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
On Point är ett bord formgivet av Mattias Stenberg, formgivaren bakom succépallen Carry
On. Bordet bjuder in till möten mellan människor men kan med hjälp utav växter också
användas som avskilda arbetsplatser. On Point är en del utav konceptet O2asis och kan
genom sina olika centermoduler anpassas till smalare ”träd” men även större, bredare växter.
Bordet är dessutom tillgängligt med strömkälla vilket gör det ypperligt för offentliga
utrymmen.
”Bordet On Point är en vidareutveckling av tankarna bakom sittmöbeln Carry On, min första
produkt för Offecct som vi lanserade för tre år sedan och som har varit mycket framgångsrik.
Serien bygger på idén om det informella mötet på en arbetsplats eller i en offentlig miljö som
till exempel en flygplats. Pallarna med det tydliga handtaget inbjuder till mobilitet och möten
på platser som stunden ger. Bordet är anpassat för att kunna ge full kontakt mellan alla runt
bordet, upp till åtta personer, samtidigt som det också ger möjlighet till flera individuella och
mer privata diskussioner kring bordet. Bordet ingår i Offeccts O2asis-koncept med växter
integrerade i möbler för att förbättra miljö och luftkvaliteten på arbetsplatsen. Bordet
anpassas till växter och träd av olika storlek genom ringar i två storlekar som placeras i
bordets mitt. Det är också ett sätt att skapa en mikroarkitektur i rummet med trädet som
kragar ut över bordet och skapar ett rum som får oss att känna oss angenämt omsvepta”,
säger Mattias Stenberg.
TEKNISK INFORMATION
Stomme i trä klädd i tyg eller läder med separat sockel. Standardläder Elmo Soft. Bordsskiva i
vitpigmenterat eklaminat med fasade kanter. Centermodul i tre olika utföranden, Ø500 mm i
yttermått. Grålackad MDF för O2asis med två olika inre diametermått, alternativt hel
centermodul i grålaminerad plywood. Utrymme för växt: Ø650 mm, höjd 610 mm.
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TILLBEHÖR
Strömkälla: 4 st enkeluttag.
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