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Upgraded design
from Offecct.

Upgrade 2018.
Offecct utvecklar ständigt sina möbler utifrån marknadens efterfrågan,
sett ur såväl ett hållbarhets- som ett designperspektiv. Behoven skiftar
ständigt i en värld där arbete och vila, offentligt och privat allt mer
flyter samman. Att möta användarna och utveckla nya funktioner ur vår
befintliga originaldesign är en viktig del av vårt erbjudande av kvalitativ
formgivning.
Kontakt
Bilder och ytterligare frågor: Katarina Fellbrant, katarina.fellbrant@offecct.se,
+46 709 99 77 71, Global Brand and Marketing Manager
Bilder: www.offecct.com/press
Offecct press online: http://www.mynewsdesk.com/se/offecct-ab
Sociala medier
Facebook: offecct, Instagram: offecctofficial, Pinterest: offecct, LinkedIn: Offecct AB
Om Offecct
Offecct AB är ett svenskt företagsledande företag med huvudkontor och produktion i
Tibro, Sverige. Företaget grundades 1990 av Kurt Tingdal (VD) och Anders Englund (Design
Chef). De är båda fortfarande aktiva involverade i företaget. Koncernen har 75 anställda
och ett mål för 2018 om 188 miljoner kronor. 50% av all försäljning omfattar export till mer
än 50 länder. Vår verksamhet drivs i egen produktion som har ett sammanlagd yta på cirka
20 000 m2. Företaget har showrooms i Stockholm, Göteborg och Tibro (Sverige), Oslo
(Norge), Köpenhamn (Danmark), Milano (Italien), London (Storbritannien), Rotterdam (NL).
Offecct är sedan maj 2017 en del av Flokk, en internationell koncern med inriktning på
design och utveckling av möbler för arbetsplatser. Se flokk.se.

Offecct AB | Box 100 | 543 21 Tibro, Sverige | +46 504 415 00 | support@offecct.se | www.offecct.se
facebook.com/offecct | instagram.com/offecctofficial | twitter.com/offecct | pinterest.com/offecct

Offecct News | Pressreleaser | Tibro, 2 februari 2018

Lowroom
Ineke Hans.
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Upgrade l:
Lowroom av Ineke Hans. Soffa med låg
rygg.

Ineke Hans
Hans använder i sitt arbete gamla och nya
produktionsmetoder på okonventionella sätt, hon
inspireras ofta av människors vanor och värderingar
vilket leder till ett tänkvärt och lekfullt uttryck. Ineke
Hans föddes 1966 och har studerat vid Royal College
of Art i London. Hans har sedan 1998 sin egen
designstudio i holländska Arnhem och arbetar med
många olika projekt såsom möbler, produktdesign och
smycken. Hans använder i sitt arbete gamla och nya
produktionsmetoder på okonventionella sätt, hon
inspireras ofta av människors vanor och värderingar
vilket leder till ett tänkvärt och lekfullt uttryck. Ineke
Hans har vunnit flera priser, bland annat Red Dot
Award, Design Plus Award, och var hedersgäst på
Stockholm Furniture Fair 2009.

Ineke Hans, prisbelönt designer och Professor of Design in Social
Context vid Universität der Künste i Berlin, skapade år 2012
uppmärksamhet när hon tillsammans med Offecct lanserade
Smallroom, ett soffsystem med hög rygg som hjälpte arkitekter att
skapa avgränsande, inkluderande mötesöar i våra öppna
kontorslandskap. Nu lanseras en utveckling vid namn Lowroom.
Samma strikta stilrena formgivning men med lägre rygg på såväl soffa
som fåtölj. Läs mer på www.offecct.se
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Om Offecct
Offecct AB är ett svenskt företagsledande företag med huvudkontor och produktion i
Tibro, Sverige. Företaget grundades 1990 av Kurt Tingdal (VD) och Anders Englund
(Design Chef). De är båda fortfarande aktiva involverade i företaget. Koncernen har 75
anställda och ett mål för 2018 om 188 miljoner kronor. 50% av all försäljning omfattar
export till mer än 50 länder. Vår verksamhet drivs i egen produktion som har ett sammanlagd
yta på cirka 20 000 m2. Företaget har showrooms i Stockholm, Göteborg och Tibro
(Sverige), Oslo (Norge), Köpenhamn (Danmark), Milano (Italien), London (Storbritannien),
Rotterdam (NL). Offecct är sedan maj 2017 en del av Flokk, en internationell koncern med
inriktning på design och utveckling av möbler för arbetsplatser. Se flokk.se.
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Upgrade ll:
Palma Meeting av Khodi Feitz – 10 års
jubilar med hög komfort.

Palma Meeting
Khodi Feiz.
Khodi Feiz
Feiz utgår från begreppen Clarity, Concept, och
Context i sin formgivning, vilket går som en röd tråd
genom hans produkter, och resulterar i ett tydligt
formspråk och starka koncept som fungerar i många
olika typer av sammanhang. Khodi Feiz är född i Iran
och utbildades till industridesigner vid Syracuse
University i USA. 1990 flyttande Khodi Feiz till Holland
och arbetade för Philips Design fram till 1998. Efter det
startade han egen verksamhet, Feiz Design,
tillsammans med sin hustru Annecy Feiz-van Dorsin,
grafisk formgivare. Företaget har sin bas i Amsterdam
och
arbetar
främst
med
produktoch
möbelformgivning samt med grafisk och strategisk
design. Feiz utgår från begreppen Clarity, Concept,
och Context i sin formgivning, vilket går som en röd
tråd genom hans produkter, och resulterar i ett tydligt
formspråk och starka koncept som fungerar i många
olika typer av sammanhang. Khodi Feiz har belönats
med flera utmärkelser som Good Design Award, Red
Dot Award, Accenture Innovation Award och Game of
the Year Award, för att nämna några.

Iranskfödde formgivare, Khodi Feitz, baserad i Amsterdam, lanserade
för tio år sedan fåtöljen Palma och därefter stolen Palma Meeting. Båda
har blivit succéer. Fr.o.m. februari 2018 finns Palma Meeting med en ny
typ av stoppning och erbjuds i ett helt nytt mönster vid namn DOT ur
Offeccts kollektion med dekorsömmar Offecct Selected Patterns. Läs
mer på www.offecct.se
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Om Offecct
Offecct AB är ett svenskt företagsledande företag med huvudkontor och produktion i
Tibro, Sverige. Företaget grundades 1990 av Kurt Tingdal (VD) och Anders Englund
(Design Chef). De är båda fortfarande aktiva involverade i företaget. Koncernen har 75
anställda och ett mål för 2018 om 188 miljoner kronor. 50% av all försäljning omfattar
export till mer än 50 länder. Vår verksamhet drivs i egen produktion som har ett sammanlagd
yta på cirka 20 000 m2. Företaget har showrooms i Stockholm, Göteborg och Tibro
(Sverige), Oslo (Norge), Köpenhamn (Danmark), Milano (Italien), London (Storbritannien),
Rotterdam (NL). Offecct är sedan maj 2017 en del av Flokk, en internationell koncern med
inriktning på design och utveckling av möbler för arbetsplatser. Se flokk.se.
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Upgrade lll:
On Point av Mattias Stenberg. Två nya
höjder.
Stockholmsbaserade designern och arkitekten Mattias Stenberg har
tillsammans med Offecct skapat olika ”kreativa hubbar” de senaste
åren. Formgivaren har bidragit med har pallen Carry On och bordet On
Point – som i mitten av bordsskivan erbjuder möjligheten att förvara
växter för att skapa en bättre inomhusmiljö. Nu lanseras bordet i två
nya höjder. Samtidigt under SFF 2018 lanseras den helt nya pallen Move
On, som korresponderar med On Points båda nya höjder (se separat
release). Läs mer på www.offecct.se

Mattias Stenberg
Stenberg arbetar utifrån tre värdebegrepp; tydlighet i
koncept, form och material. Stenbergs arbete med
arkitektur påverkar hur han arbetar med möbler och
ljussättning. Han beskriver själv möbler som
miniarkitektur. Mattias Stenberg, född 1975, är en
svensk formgivare utbildad vid Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) i Stockholm. 2010 startade han
studio Vision A&D som fokuserar på nutida arkitektur
och design. Stenberg arbetar utifrån tre värdebegrepp;
tydlighet i koncept, form och material. Stenbergs
arbete med arkitektur påverkar hur han arbetar med
möbler och ljussättning. Han beskriver själv möbler
som miniarkitektur.
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anställda och ett mål för 2018 om 188 miljoner kronor. 50% av all försäljning omfattar
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