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Jig Chair - I ny majestätisk karaktär
Massproductions stol Jig presenterades för första gången under
Stockholm Furniture Fair 2011. I höst lanseras stolen i en ny version –
fortfarande stapelbar men med ett högre ryggstöd och en bredare sittyta.
Utmärkande för Jig är ramen som är tillverkad av tolv stålrör. Stolar i rör är
ofta rundade och sammansvetsade vid ändarna vilket ger ett mjukt intryck.
Med Jig valde Massproductions designer Chris Martin istället att kapa rören
rakt av och låta dem behålla sin form, något som ger designen ett distinkt
och skarpt uttryck. Serien döptes efter den fixtur, jig på engelska, som
kopplar ihop stålrören innan de sammansvetsas.
Jig High Back har precis som namnet antyder fått en högre stolsrygg. Chris
Martin hade länge haft en idé om att formge en stol med hög rygg och insåg
att Jig, med sin raka karaktär, var den perfekta stolen för ändamålet.
– Man måste inte alltid börja från början på ett blankt papper. När vi har
en stark kollektion och design vill vi gärna investera och utveckla denna.
Det finns något intressant med höga stolsryggar som nästan ger en kunglig
känsla, samtidigt som den är privat. Till exempel kan ingen kika över axeln på
dig när du surfar offentligt, säger Chris Martin.
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Den stapelbara Jig High Back har ett stort fokus på komfort och den höga
böjda stolsryggen är även ljudabsorberande, egenskaper som gör den extra
lämpad för offentliga miljöer. Jig-serien finns sedan tidigare tillgänglig som
karmstol, barstol, fåtölj och vanlig stol i utföranden för både inom- och
utomhusbruk.

Om Massproductions
–
Det internationella möbelföretaget Massproductions grundades 2009 av den svenska formgivaren Magnus Elebäck och den
brittiska formgivaren Chris Martin. Grundarnas idé bakom namnet syftar till en sund
och ansvarsfull industriproduktion av
möbler med hög designgrad. Massproductions lever efter filosofin ”form följer funktion”, där designprocessen tillåts ta tid.
2016 tilldelades Massproductions titeln
Årets Producent från Residence Magazine
och 2017 Året Designer av RUM. Idag har
företaget sitt kontor och sin designstudio i
Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Produktinformation Jig High Back:
Design: Chris Martin - Massproductions
Material: Stål
Mått: H: 110 cm , B: 63 cm , D: 75,5 cm
Pris: Från ca 5’740 SEK
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