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MEMBRANE av David Trubridge
“Den här rumsavdelaren som filtrerar ljud har jag utformat 
exklusivt för Offecct och deras ambitiösa linje med produkter för 
akustisk kontroll. Den kan användas för att semi-avdela ett rum 
eller monteras mot en vägg för att dämpa ljud. Förutom 
skärmens starka akustikkontrollerande funktioner så är den 
förstås också dekorativ. Den kan kombineras i olika former och 
mönster. En intressant arkitektonisk kvalitet tillkommer då 
skärmen är enkel att ljussätta och kastar ett vackert flor av 
skuggor. Min inspiration kommer som vanligt från naturen där jag 
hämtar de flesta av mina former. Jag älskar att gå ut på 
vandringar och sova under ett träd i några dagar och det är skönt 
att kunna ta med sig en känsla av skogen in till en inomhusmiljö. 
Membrane är tillverkad i polyester från återvunna plastflaskor. Vi 
utför livscykelanalyser och materialet är mer miljövänligt än 
exempelvis naturull då anskaffning av ull har stor negativ 
miljöpåverkan.” —  David Trubridge

VÄRLDSKÄNDE NYA ZEELAND-BASERADE DESIGNERN David Trubridge har byggt 
upp sin studio och verksamhet på en djup och genomtänkt filosofi om hållbarhet 
och miljömässigt ansvarstagande. Som den hängivne naturälskare han är så har 
omsorg om miljön alltid kommit före vinstintresse för David Trubridge. Denna starka 
övertygelse återspeglas i studions ständigt pågående arbete med att prova och 
utveckla nya ekologiskt hållbara material. David Trubridge tog examen från 
Newcastle University i England 1972 som skeppsarkitekt. Under ett tillfälligt arbete 
som skogsvårdare lärde han sig själv att tillverka möbler. Han seglade runt jorden 
med sin familj innan han bosatte sig i Nya Zeeland 1985. Hans karriär förändrades 
2001 då Cappellini tog hans Body Raft till Salone de Mobile i Milano och satte den i 
produktion. Denna händelse förvandlade David Trubridges kontor från en småskalig 
verksamhet till en studio med en stark global närvaro på möbel- och 
belysningsmarknaderna.
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Membrane av David Trubridge 
— den ljudabsorberade 
rumsavdelaren som kastar 
skuggor som i skogen.


