TST ROBUUST
ONTWERP

PRODUCTBESCHRIJVING

TST bank kenmerkt zich door een sterk
iconische vorm. Het robuuste ontwerp
bevat zachte lijnen en is gecombineerd
met een comfortabele meubelstof. TST
serie is verkrijgbaar als fauteuil, 2-zits
bank of 2,5-zits bank met een lage of
hoge rug voor extra privacy tijdens een
ontmoeting en ter bevordering van
communicatie.
De binnenzijde wordt uitgevoerd met
speciaal 3D gefreesd schuim en is
verkrijgbaar in verschillende stofferingen.
Door zijn luxe uitstraling en comfortabele
zit is TST toe te passen voor zowel thuis
als in kantooromgevingen. De uitstraling
van TST sofa is aanpasbaar aan elke
omgeving door de configureerbare stofen kleurenmogelijkheden.
De kleuren zijn zo gekozen dat elke
combinatie bij elkaar past.

Duurzaam
TST is een duurzaam product en past in
elk interieur waarin het menselijk welzijn
centraal staat. Het ontwerp is erop gericht
dit te ondersteunen en tegelijkertijd
de milieubelasting te minimaliseren.
Vanuit de gedachte “People, Planet en
Profit” is TST opgebouwd uit recyclebare
materialen en zijn er tijdens de productie
energiebesparende processen toegepast.
Er is aandacht besteed aan beleving,
emotie en interactie. Het resultaat is een
hoogwaardig product op maat voor een
persoonlijk interieur.

Akoestiek
Naast visuele privacy biedt TST ook
akoestische privacy. Ervaring leert dat TST
voldoende akoestische werking heeft in
open ruimtes om bijvoorbeeld rustig te
overleggen of telefoneren.

Gemeente Deventer

TST SOFA IS GOED TOE TE PASSEN IN OPEN RUIMTES
DANKZIJ DE VISUELE PRIVACY
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DE ONTWERPER

MAAK JE EIGEN FOUTEN,
KOPIEER NIET DIE VAN ANDEREN

Waar sta jij voor als ontwerper?
Het maken van klassieke design
objecten die mij als ontwerper iets leren
en uitdagen, ik merk dat ik daar veel
voldoening uit haal.
Wat is de gedachte achter het
ontwerp van TST?
Hard- en zachtheid, ik wilde een robuust
duurzaam object ontwerpen dat zichzelf
kan definiëren in een interieur, maar er
tegelijkertijd comfortabel uitziet.
Van welke ontwerper zou je nog
wat kunnen leren?
Nigel Cabourn inspireert mij meer
dan wie dan ook. Ik zou graag mijn
vaardigheden combineren met zijn
denkwijze en toepassen op product
ontwerp.

De van oorsprong Britse ontwerper Michael Young is in 1992
afgestudeerd aan de Kingston University in London in de richting Meubel
en Product Ontwerp. Het jaar daarop richtte hij zijn eigen ontwerpstudio
op. Zijn studio specialiseert zich in het creëren van eigentijdse ontwerpen
en zoekt zowel de technologische als productie grenzen op.

Waar haal jij je inspiratie vandaan?
In mijn hoofd en daarbuiten, maar soms
ook magie.

Wat voor soort product zou je aan je
portfolio willen toevoegen?
Een Bell Helikopter.
Wat is je favoriete design product?
Als je het mij vraagt, de Sibly 300 tent.
Hou je bij een ontwerp rekening met
duurzaamheid en hergebruik?
Zo veel als ik kan, ik probeer duurzaamheid
zo toe te passen dat producten tijdloos zijn
en lang mee gaan.
Wil je een dag uit jouw leven als
ontwerper omschrijven?
Wat doe je op een typisch gemiddelde dag,
waar ga je heen, wie ontmoet je?
Om eerlijk te zijn vind ik dat lastig, de
afgelopen zeven dagen heb ik veel gereisd.
Als ik niet aan het reizen ben dan ben ik
tentoonstellingen aan het voorbereiden of
bezoek ik verschillende producenten en
leveranciers. In mijn vrije tijd wandel ik graag
in de bergen of ga ik op stap met mijn zoon.
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