
Waka, en sittmöbel att driva iväg på.

I sitt andra samarbete med Offecct har David Trubridge nu skapat en 
inbjudande, öppen sittmöbel. Waka är plats för möten, eller vila där 
du kan låta dina tankar driva iväg en stund.

Waka utvecklades först i Offecct Lab och tas nu upp i den ordinarie 
kollektionen. Den här innovativa möbeln, formgiven av David Trubridge, 
inbjuder till ett fritt sittande, en plats för kreativa möten eller skön vila. 

”Inspirationen till Waka går hela vägen tillbaka till 1970-talet när jag 
studerade till skeppsarkitekt. Möbelns linjer kommer från 
båtkonstruktion och ger intrycket av något som flyter, något drömlikt 
som du kan driva bort på”, säger David Trubridge.

Wakas kropp är knappt tre meter lång, bred i mitten och avsmalnande i 
båda ändar, vilket ger den en tydlig karaktär och plats för flera 
personer. Skalet är stoppat med ett quiltat mönster. 

Waka kan placeras i ett öppet kontorslandskap eller vara en vacker, 
fantasifull solitär i en lobby eller reception. 

”Det här är en kombination av industriell konstruktion och hantverk som 
speglar Offeccts designfilosofi – en produkt som både är iögonfallande 
och funktionell”, säger Offeccts Brand Manager Maria Olofsson.

Waka
by David Trubridge

David Trubridge

David Trubridge, baserad på Nya Zeeland, bygger sin 
design på en filosofi om hållbarhet och miljömässigt 
ansvarstagande. Det återspeglas i hans ständigt 
pågående arbete med att prova och utveckla nya 
ekologiskt hållbara material. Trubridge har en bakgrund 
som skeppsarkitekt, har seglat runt jorden och lärde sig 
att tillverka möbler när han jobbade som skogsvårdare. 
Hans genombrott som designer kom 2001 då Cappellini 
tog hans Body Raft till Salone de Mobile i Milano. Med 
Offecct har han tidigare gjort akustikpanelen 
Membrane.
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Kontakt
Bilder och övriga frågor, kontakta Linn Engelmark, Marketing & Press,  
linn.engelmark@offecct.se, +46 708 72 02 15
Press online: http://www.mynewsdesk.com/se/offecct-ab 

Sociala medier
Facebook: offecct, Instagram: offecctofficial, Pinterest: offecct, LinkedIn: Offecct AB

Om Offecct
Offecct AB är ett entreprenörsdrivet företag med huvudkontor och produktion i Tibro, 
Sverige. Offecct grundades 1990 av Kurt Tingdal och Anders Englund. Offecct har 75 
anställda, en produktionsyta på 20 000 m² och har en årlig omsättning på 150 miljoner sek. 
50% av Offeccts försäljning går på export till fler än 50 länder och showrooms är etablerade 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Tibro, Oslo, Köpenhamn, Milano, London, Rotterdam, 
Amsterdam, Düsseldorf, München, Zürich, New York och Singapore. Offecct ägs sedan 
maj 2017 av norska Flokk AS, en internationell inredningskoncern med fokus på utveckling 
av möbler för arbetsplatser. I koncernen ingår utöver Offecct; HÅG, RH, RBM, Giroflex, 
BMA, Malmstolen, Profim och 9to5 Seating.
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