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Efter regn kommer Puddle Table.
Promenader i regnjacka med grus och vattenpölar under fötterna efter en
regnig höstdag. Likt namnet antyder, inspirerandes Massproductions designer Chris Martin av just vattenpölar när han formgav Massproductions
nya soffbord Puddle Table.
När Chris Martin formgav Puddle Table ville han skapa ett soffbord med en
organisk och harmonisk design. Med inspiration från vattenpölar och Alvar
Aaltos klassiska glasvaser från 30-talet skapades ett soffbord i massiv ask.
Trots dess tilltagna storlek, med en bredd på 1,6 meter, ger den rundade
formen ändå bordet ett lätt och smidigt intryck.
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– Jag ville skapa ett bord bestående av tre designelement; bordsskivan,
bordskantsprofilen och benformen. Jag jobbade med att balansera dessa tre
former för att skapa en enhetlig design, förklarar Chris Martin, designchef
och medgrundare av Massproductions.
Puddle Table finns tillgänglig i två färger, ek och svartbetsad ask. Bordets
mycket robusta form och konstruktion gör att det fungerar lika bra i hemmet,
som för tyngre användning i offentliga miljöer.PUDDLE TABLE
Design av Chris Martin
Material: massiv svartbetsad ask, massiv ek
Mått: 1,6 X 0,95m
Pris: 16’925,- (ink moms)
För högupplösta bilder, se Grand Relations pressrum.
För intervjuförfrågningar eller information.
Sanna Fehrman, PR Consultant, Grand Relations
sanna@grandrelations.com | +46 762 332 158
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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.

