Strå

Matti Klenell

Strå

är ett nätt soffbord eller smäcker piedestal
beroende på sammanhang. Det består av
en fot, en bordsskiva och fem delar i svarvad ek som enkelt skruvas samman till ett
stramt men skulpturalt ben. Matti Klenell
berättar: Den bambuliknande formen dök
upp bland skisserna under resorna jag
gjort till Asien de senaste två åren och
har sedan utvecklats till något eget och
funktionellt.
Precis som ett gräs kan Strå snabbt växa
från en golvnära bordsyta för tekoppen,
ett sideboard för din laptop eller en hög
piedestal för vardagsrummets största
krukväxter.
Möjligheten att enkelt variera dess höjd
gör att Strå med fördel kan arrangeras
som grupp. Naturligtvis levereras Strå
som ett platt paket. Hela bordet ryms i en
större skokartong och att sätta samman
det blir en del av upplevelsen.

Matti Klenell examinerades från Konstfack
1999. Året därpå startade han Matti Klenell
Studio som idag arbetar med formgivningsuppdrag för ett stort antal producenter i Sverige
och utomlands. Förutom att formge möbler
och föremål för industriell tillverkning har Matti
Klenell som parallellt spår arbetat med unikt
glas och hans arbeten finns representerat på
bland annat Nationalmuseum, Röhsska museet och Designmuseum Danmark. Han har även
mottagit flera utmärkelser och priser, såsom
Ljunggrenska Formgivarpriset, Utmärkt Svensk
Form och Red Dot Design Award. Matti Klenell
har även arbetat som lektor på Beckmans
Designhögskola. Han undervisar och föreläser
regelbundet på landets designhögskolor.

Produkt: Bordsserien Strå.
Bordet tillverkas i massiv ek.
Bordet levereras i platt förpackning.
Höjden kan justeras mellan 18-66cm
genom 5st medföljande mellanbitar.
Bordsskivans diameter=30cm.
Kommer i följande utföranden:
ek,blått,rött,turkos,ljusgrå,svart o vitt.
Se produktblad.
www.sundling.se

H.Sundling AB som i dagligt tal kallas för “Sundlings” har funnits sedan 1907 och drivits i
generationer. Sedan 2011 drivs Sundlings i ny regi. Utbudet har förädlats i samarbete med
kända svenska formgivare. Bland dessa finns Rolf Fransson,Mats Theselius o Andreas Roth,
10-gruppen o Peter Andersson samt Matti Klenell.

