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Gate, ett soffsystem av Claesson Koivisto Rune

Föreställ dig en soffa att spendera ett par minuter i medan du väntar på
en vän, förbereder dig för ett möte eller gör dig redo för att hoppa på ett
flyg. Ett stopp på vägen för att ladda batterierna såväl som trötta fötter.
Den soffan är Gate, en ny innovativ möbel och en fortsättning på ett långt
samarbete mellan svenska arkitekt- och designkontoret Claesson, Koivisto,
Rune och Offecct.
– Gate är en soffa med rigorösa proportioner att sitta och vänta i och vi har med
stor precision arbetat med två typer av mått i det här projektet, tekniska och
känslomässiga mått. Gate är en soffa för offentliga platser, i vilken man utan
problem kan sitta rygg mot rygg med en främling utan att någons personliga sfär
störs, förklarar Ola Rune / Claesson Koivisto Rune.
Soffans sits är tunn och ryggen är tjock med flera eluttag bekvämt placerade på
ryggens ovansida. Förhållandet mellan sits och rygg skapar en okonventionell
siluett där ryggen även fungerar som en ny och användbar yta att ställa din
packning eller dator på. Gate är tillverkad likt byggelement som enkelt kan
föras samman för att skapa större sektioner. Soffans avslut på sidorna är lika,
vilket innebär att soffan kan byggas i olika längder och konstellationer utan att
användaren behöver köpa till ett unikt avslut, det är en teknikalitet som gör Gate
till en dröm för vilken arkitekt som helst som planerar en inredning.

CLAESSON KOIVISTO RUNE
Claesson Koivisto Rune är en
internationellt erkänd svensk arkitekt
och design studio som grundades
1995 av Mårten Claesson, Eero
Koivisto och Ola Rune. Studion
har mottagit över 60 priser, blivit
utnämnd till Designer of the Year två
gånger i Italien av Elle Décor (2014,
2011) samt mottagit Red Dot Design
Award – Best of the Best 2014, vilket
betyder att de är det första kontoret
som förlänats en Red Dot utmärkelse
i alla fem produktkategorier. De
är de första svenska arkitekterna
som någonsin fått ställa ut i den
internationella sektionen på
arkitekturbiennalen i Venedig
(2004). Studion arbetar med över
80 internationella företag, däribland
Arflex, Boffi, Cappellini, Fantana
Arte, Kasthall, Living Divani, Paola
Lenti och Wästberg. Över 12 böcker
har publicerats om deras verk.
OFFECCT tillverkar och marknadsför
möbler med hållbar design för aktiva
mötesplatser.

– Vi har noggrant övervägt hur Gate ska kunna byggas ut för att skapa smarta
lösningar i olika typer av rum. Sättet som Gate är formgiven på kommer även
generera intressanta typologier beroende på hur soffmodulerna sätts samman.
Man skulle kunna säga att det är en soffa som talar samma språk som arkitekten,
säger Eero Koivisto / Claesson Koivisto Rune.
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