YOUNG
Soffa & Fåtölj
Av Michael Young

FAKTA

PRODUKTINFORMATION
En soffa och fåtölj för den urbana miljön. När det är ont om utrymme finns det inga marginaler
för fel och en möbel måste kunna leverera mer än vackra former, vilket är exakt vad soffan och
fåtöljen Young av Michael Young gör.
Att göra en soffa som är idealisk för två personer att umgås i samtidigt som det finns utrymme
för avskildhet, är en delikat ekvation där proportionerna måste vara exakta. Lägg till
bekvämlighet och stil så får du Young av brittiska formgivaren Michael Young, som i sitt första
samarbete med Offecct har dykt ner i den svenska designmentaliteten.
– Svenskar har en god känsla för stil och jag ville göra något som var svenskt och enkelt.
Stoppade möbler är något av det svåraste man kan ge sig på eftersom det är så
svårkontrollerat, till skillnad från produktdesign som innebär lika mycket arbete men där du vet
det exakta resultatet. Så jag är väldigt glad över att Offecct förverkligar min version av en
inbjudande soffa och fåtölj, och över vårt samarbete överlag vilket har gett mig nya insikter om
stoppade möbler, säger Michael Young.
Varje radie och alla delar av soffan och fåtöljen är noga uttänkta. Ett quiltat tyg täcker en mjuk
sits som vilar på en sofistikerat utformad träram.
TEKNISK INFORMATION
Trästomme med Nozag fjäder. Sits och rygg i kallskum svept med flamfiber. Fast klädsel i
standard tyg Febriks Uniform på utsidan och Febriks Triangle på rygg och sits. Tygen finns i 17
kulörer. Ben i vitpigmenterad massiv ask

ASK

TYG
UNIFORM

TYG
TRIANGLE

TILLVAL
Transparent gildfot
YOUNG

Filen gick inte att hitta:

H 700, S 410, B 900, A 575, D 800/580

Filen gick inte att hitta:

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

© OFFECCT
2019-02-04

H 700, S 410, B 1700, A 575, D 800/580

