BASTILLE
Jonas Wagell Design & Architecture

Bastille är en serie större bord som definieras av sina
starka pelare och minimalistiska uttryck, på ett sätt
som är ovanligt för bord i den här storleken. Den stadiga
foten är både praktiskt nödvändig och tilltalande i sin
utformning till skillnad från det myller av spindelliknande
ben som ofta hittas under större bord. Bastille kompromissar vare sig med estetiken, funktionaliteten eller
ergonomin.

The Bastille series of large tables is defined by its
strong pedestal base and slim, minimal aesthetic,
unconventional for tables of this scale. Its bold stance
is both monumental and graphic, and stands in stark
contrast to the forest of spindly legs often found under
larger tables, compromising their aesthetic, functionality
and ergonomics.

Den betsade, askfanerade bordsskivan har en avsmalnande kant vilket både gör den behaglig att arbeta på
och ger en snygg finish. I bordet finns även infällda stickkontakter med lock som matchar bordsytan. De ihåliga
benen döljer och håller ordning på kablarna.

The stained, ash-veneered table top has a tapered
edge, meaning it is warm and comfortable to work on
yet sharp and slim in appearance. The top also features
recessed electrical ports, concealed by a cap matching
the table surface, and the hollow legs are employed to
hide and route the electrical cabling.

Bastille finns i två höjder, 72 cm eller 90 cm, med en 120
cm rundat fyrkantig alt. oval bordsskiva i två längder,
240 cm eller 340 cm.

Bastille is available in a choice of 72cm or 90cm heights,
with a 120 cm rounded-square or oblong table top in
two lengths, 240cm or 340cm.

”Jag strävar alltid efter att undvika onödiga och
förfulande detaljer och försöker skapa enkla och
nedtonade objekt. Det spelar ingen roll om det gäller
en lampa, en accessoar eller en möbel”
— Jonas Wagell.

“I always strive to reduce busy details and create
simple and humble objects, no matter if it’s a lamp,
an accessory or a piece of furniture.”
— Jonas Wagell
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Specifikationer

Specifications

Material:
Bordsskiva i betsad, askfanerad plywood. Pelare och fot
i pulverlackerat stål.

Materials:
Stained, ash-veneered plywood top. Powder coated
steel pillar and base.

Både bordsskiva och bordsben finns tillgängliga i Mitabs
färgval Standard, Selected och Anycolour.

Both the top and base are available in Mitab’s Standard,
Selected and Anycolour colour ways.

Mått:
Bastille finns i två höjder, 72 cm eller 90 cm, med en 120
cm rundat fyrkantig alt. oval bordsskiva i två längder,
240 cm eller 340 cm.

Dimensions:
Bastille is available in a choice of 72cm or 90cm heights,
with a 120 cm rounded-square or oblong table top in
two lengths, 240cm or 340cm.
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Om Jonas Wagell

About Jonas Wagell

Den svenske arkitekten och designern Jonas Wagell är
vida uppskattad för sin moderna produkt- och möbeldesign. Jonas kombinerar ett mjukt, minimalistiskt formspråk med ett välkomnande uttryck. Hans Stockholmsbaserade studio, JWDA, grundades 2008 och innefattar
kreativa samarbeten som sträcker sig från Skandinavien
och Europa till Kina och Nordamerika. Jonas har studerat
vid prestigefyllda Konstfack i Stockholm och Parsons
i New York. Hans prisade arbeten kombinerar grafisk
enkelhet och lekfullhet i verk som speglar vår samtid.

Swedish architect and designer Jonas Wagell is widely
revered for his modern product and furniture design
comprising soft, minimalist shapes with a welcoming
expression. His Stockholm-based studio, JWDA, was
founded in 2008 and boasts collaborative relations
that stretch from Scandinavia and Europe to China and
North America. An alumnus of the prestigious schools
Konstfack in Stockholm and Parsons in New York City,
Jonas Wagell’s award-winning work combines graphic
simplicity and playfulness to create pieces that typify
modern-day life.
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