OYSTER
HIGH & LOW
Fåtölj & Pall
Av Michael Sodeau

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
Fåtöljen Oyster är formgiven av Michael Sodeau. Oyster är en elegant fåtölj, inspirerade av
svenskarnas kärlek till skaldjur. Namnet Oyster sammanfattar också tanken om en plats att dra
sig undan till, en plats som bara är ens egen, även om den är i en större miljö.
Hållbarhetsperspektivet har varit en viktig fråga genom hela projektet, från idé till färdig
produkt. Oysters design sammanför sensualitet, komfort och flexibilitet till en välkomponerad
helhet. Fåtöljens form har hämtat inspiration från ostronets förföriska skal, och ger med sina
välvda armstöd användaren en möjlighet till avskärmning i en livlig miljö. Tanken är att fåtöljen
kan användas i t ex en hotellobby där den både är vacker att se på och fungerar som en
avkopplande och skön sittplats. Den som vill arbeta ostört får med Oyster en plats att dra sig
tillbaka till. Värnandet om miljön är en viktig fråga för Offecct och Michael Sodeau. Vid
utvecklingen av Oyster har miljöaspekten funnits med som en röd tråd ända från idéstadiet
och t ex materialåtgång har effektiviserats. Vid tillverkningen av Oyster går det inte åt så
mycket material trots att den har en betydande storlek.
”Det är en utmaning att rita en bra fåtölj, och det krävs god inlevelseförmåga. Jag brukar
tänka på hur folk ska sitta och hur de kommer att röra sig i fåtöljen, hur den används och hur
sammanhanget den används i ser ut. Som formgivare har man ett stort miljöansvar. I alla
projekt räknar vi med hållbarhetsaspekten, diskuterar den och ser vad vi kan förbättra. I de
flesta fall finns det något vi kan lägga till och göra för att få produkten mer ekologiskt hållbar.
Till Oyster har vi använt minimalt med material, arbetat för att få ner transportkostnaderna
och tänkt in det hållbara perspektivet i alla aspekter." /Michael Sodeau.
TEKNISK INFORMATION
Formgjuten stålkonstruktion med kallskum. Nackstöd i formpressat trä med kallskum. Klädd
alt. Quiltad sits (Patterns Zeta) i tyg eller läder. Standardläder Elmo Soft, piquet på insida och
slät standard på utsida. Stativ: Vridbart 5-kryss i krom med ABS glidfot.
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OFFECCT SELECTED PATTERNS
Stativ i silver-, svart-, vitlack alt. i OFFECCT Flexicolour. Stitches finns i 6 olika utföranden:
Bow, Brick, Hex, Languett, Parallel och Zig. Dekorsömmarna finns i 12 färger: Beige, brun, grå,
mörkblå, mörkgrå, mörkgrön, neongrön, neonorange, orange, röd, svart och vit. Sömmar i
antracit om ej annat specificeras.

OYSTER

H 1040, S 400, B 1010, D 750/420

H 880, S 400, B 1010, D 750/420

H 420, S 360, B 700, D 550

The Nordic Ecolabel
All parts incorporated in a product have to be approved by the Nordic Ecolabel
in order for the product to bear the label. The official Nordic Ecolabel, and
the logo demonstrates that a product is a good environmental choice. The
Nordic Ecolabel checks that the products fulfil certain criteria using methods
such as samples from independent laboratories, certificates and control visits.

OFFECCT AB, BOX 100, SE-543 21 TIBRO, SWEDEN. TEL: +46 (0)504-415 00. E-MAIL: SUPPORT@OFFECCT.SE, WWW.OFFECCT.SE

© OFFECCT
2015-04-16

Miljömärkningen Svanen och dess logotype visar att en produkt är ett bra miljöval. Svanenmärket visar att produkten uppfyller
kriterier genom metoder som tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. Alla material som ingår i en produkt måste
godkännas av Svanen för att produkten ska vara försedd med ett Svanenmärke.

