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Nytt soffsystem för aktiva mötesplatser 
av Lucy Kurrein för Offecct. 
 
London-baserade Lucy Kurrein tillhör de nya formgivarna inom 
Offeccts nyhetskollektion 2018. Hennes bidrag är ett sinnrikt 
soffsystem bestående av moduler som tillsammans bildar öar för både 
vila och arbete. Hon verkar vara nöjd med vad hon åstadkommit för 
möbeln bär hennes förnamn.

– Lucy är ett  modulärt soffsystem baserat på enskilda sittplatser  
      – något som avsevärt förenklar möbleringen i till exempel en lobby, 
upplyser Lucy Kurrein. Avsikten var en mjuk och inbjudande möbel, 
varför mycket av arbetet bestod i att säkra komforten och 
formbeständigheten. Varken formgivaren eller Offecct utesluter dock 
inte att Lucy kan bli populär i andra miljöer än offentliga:

– Vi människor arbetar och vilar lite var som helst och när som helst 
nuförtiden – och lite hur som helst. Lucy av Lucy Kurrein fångar upp 
den strömningen i tiden, både bildligt och bokstavligt, menar Offeccts 
designchef Anders Englund. Lucys soffsystem innehåller även fåtölj 
samt fotpall.
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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.

Lucy by 
Lucy Kurrein.

Lucy Kurrein

Lucy Kurrein började sin karriär genom ett stipendium 
(Art Foundation Diploma) vid Leeds College of Art and 
Design. Därefter fortsatte hon att studera formgivning 
för möbler vid Buckinghamshire University där hon tog 
examen 2007. Efter några år vid Matthew Hilton´s och 
PearsonLloyds´ samt ”all British Royal Designers for 
Industry”, startade hon sin egen designstudio i London 
2013. Samma år lanserade hon sin första soffa i samarbete 
med SCP. 2015 fick Lucy utmärkelsen ”Young Furniture 
Designer of the Year” av brittiska designmagasinet 
Homes and Gardens. Hon är just nu ansedd som en av de 
mest spännande unga formgivarna i Europa.
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