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Massproductions succéstol ‘Waiter’ växer
och får armstöd.
Under Stockholm Design Week 2010 lanserade Massproductions stolen Waiter
– som med en enkel och nätt design är speciellt anpassad för att möta både servitörens och gästens behov. Nio år senare, under Stockholm Furniture Fair 2019,
lanseras Waiter XL – en större modell där armstöd adderats för ökad komfort.
Waiter föddes utifrån tanken att skapa en stol anpassad efter serveringspersonalens behov – men som samtidigt var bekväm för gästen som vill sitta
länge. Experimentet lyckades och Waiter blev en statementstol för Massproductions och en hyllning till alla servitörer och servitriser. Nytillskottet
Waiter XL har ännu mer attityd och en ökad komfort med en bredare sits och
med armstöd som tillval.
När Chris Martin formgav Waiter och Waiter XL ville han skapa en stol ur ett
nytt perspektiv: användarens. Martin såg en möjlighet att ta fram en produkt anpassad efter servitörers rörelsemönster och dagliga behov. De bakre
stolsbenen på Waiter och Waiter XL är designade med en lätt vinkling mot
undersidan av stolen för att minimera risken att snubbla över stolsbenen.
Samtidigt är Waiter bekväm och stadig för personen som sitter på den.

PRESSMEDDELANDE
–
WWW.
MASSPRODUCTIONS.
SE

– Waiter är en vanlig, enkel trästol, något som är svårare att hitta än man
tror. För oss blev Waiter en hyllning till världens serveringspersonal för de
gastronomiska upplevelser de skänker oss och för deras ödmjuka service,
säger Chris Martin.
Nya Waiter XL tillverkas i tre varianter: Waiter XL Side Chair, Waiter XL Armchair, båda i normal stolshöjd men bredare än originalet, samt Waiter XL
Easy Chair som är en nätt fåtölj med armstöd.
Stolen är tillverkad i Europeiskt FSC certifierat trä och är trots sin nätta
design både stark och stabil. Waiter XL passar lika bra i hemmet som på
restaurangen.
Produkt nformation Waiter XL
Design: Chris Martin
Material: Bok eller ek
Dimensioner- Chair: H:79cm, SH:46cm,W:48cm, D:51cm
Price: Från 5’315 SEK
Dimensions- Armchair: H:79cm, SH:46cm,W:58cm, D:51cm
Price: Från 6’715 SEK
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.

Dimensions - Easy chair: H:73cm, SH:41cm,W:60cm, D:61cm
Price: Från 7’450 SEK
För högupplösta bilder, se Grand Relations pressrum.
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