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Fyra tunna metallskivor ser ut att graciöst balansera på varandra. 
Tillsammans bildar de ett högst funktionellt och skulpturalt sidobord med 
namnet Caramel, en tillfällig arbetsplats såväl som ett inspirerande objekt 
som kommer till sin rätt både i det offentliga och det privata rummet.

– Caramel är ett funktionellt sidobord med en skulptural form. Sidobord för 
kontorsmiljöer tenderar att även bära med sig ett uttryck av en kontorsmöbel. Vi 
ville bryta oss fria från den tendensen och formge ett bord som kunde fungera 
väldigt väl i en kontorsmiljö såväl som i en känslig hemmamiljö, förklarar Mårten 
Claesson / Claesson Koivisto Rune.

– Metallskivorna som utgör Caramel är en övning i geometri och synuppfattning, 
vi har laborerat med en form, placerad i olika vinklar, vilket tillsammans skapar en 
lekfull kropp. Strukturen på bordet föder nyfikenhet både när man ser den på nära 
håll och på långt avstånd, beskriver Eero Koivisto / Claesson Koivisto Rune.

Caramel, ett sidobord av Claesson Koivisto Rune

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.

PRESSRELEASE: TIBRO, 3 FEB 2015


