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MONTPARNASSE av Christophe Pillet
”Jag har alltid varit intresserad av Offeccts filosofi och 
arbetsmetoder. De arbetar med intressanta nya alternativa 
lösningar och finner nya vägar istället för att bara följa trender. 
Den här fåtöljen är producerad med ambitionen att använda 
mindre material. Traditionellt baseras fåtöljer, liksom i andra 
möbler, på gamla idéer om kvantitet. Det är otroligt, och 
skamligt, att kvalitet och status än i denna dag bedöms efter 
kvantitet i sådant som bilar, soffor, badrum med mera. Det är ett 
tänkande som inte alls är uppdaterat för samtida livsvillkor. Vi 
utvecklade den här fåtöljen med en hightech-textil monterad på 
en mekanisk konstruktion som gör fåtöljen lätt, med minimal 
materialanvändning. Fåtöljen är inspirerad av campingstolar och 
fältstolar i det militära. Den spännande utmaningen var att 
applicera tankar från campingmöbler men med en komfort och 
finish för premiummöbler i hemmiljö. Det handlar om att ge 
utrymme för människor och att vara lätt och transparent i 
samtida sammanhang.” —  Christophe Pillet

KLARHET I UTTRYCK, ELEGANS OCH EN SOFISTIKERAD SMARTHET och 
enkelhet är några av de kvaliteter som har gjort Christophe Pillet till ett stort namn 
inte minst inom modeindustrin, där förförelsekonsten är nödvändig att behärska. 
Bland hans uppdragsgivare för inredningar märks modevarumärken som Lancel, 
Lacoste, Malandrino och John Richmond samt en rad högprofilerade boutiquehotell 
över hela världen. Christophe Pillet inledde sin karriär som designer i Italien och 
arbetade för bland andra den legendariska Memphis-gruppen och för Starck 
Agency innan han grundade sin egen designstudio 1993, genom vilken han har gjort 
sig ett stort namn i designvärlden. 
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Montparnasse av Christophe 
Pillet — fåtöljen som använder 
minimalt med material.


