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Thomas Sandells nya karmstol för 
Offecct får oss att sitta länge till bords.

Thomas Sandell tillhör Skandinaviens mest respekterade arkitekter och 
designers. Han har tidigare skapat uppmärksammade möbler för 
Offecct, i form av en soffa, en stol och en akustikpanel. Nu har 
ambitionen varit en stol för restauranger och konferenser.
Från början funderade Thomas Sandell på att skapa en slags hybrid 
mellan en wienerstol i böjträ och en fåtölj. Träet kom så småningom att 
ersättas av stålrör. Fokus var under alla förutsättningar på långa 
sittningar.

– Consist representerar två trender som blivit allt tydligare de 
senaste åren, menar Thomas Sandell. Vi sitter allt längre vid matbordet. 
På restaurang likaväl som hemma i köket. Och vi uppskattar offentliga 
miljöer som förmedlar hemkänsla.

Karmstolen, som signalerar hög kvalitet och är given på elegantare 
restauranger, har dito komfort och sluter sig om brukaren, därav 
namnet. Men inte nödvändigtvis behöver Consist stå intill ett bord, om 
man får tro formgivaren själv. 

– Consist är lämplig även i lounger och lobbys. För att inte tala om 
hotellets konferensavdelning. Gärna även på hotellets samtliga rum. En 
multifunktionell stol, helt enkelt!
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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.

Consist by 
Thomas Sandell.

Thomas Sandell

Sandell har mottagit flertalet utmärkelser och realiserat 
många prestigefyllda uppdrag både nationellt så som 
internationellt. Thomas Sandell är en svensk arkitekt 
och formgivare, känd för sin möbeldesign, inredning 
och flertalet stora byggnader. Han tog examen i 
arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 
1990. Det var också året han startade sitt eget företag, 
Thomas Sandell Arkitektkontor. 1995 startade han 
Sandellsandberg tillsammans med Ulf Sandberg och 
Joakim Uebel. Sandell har mottagit flertalet utmärkelser 
och realiserat många prestigefyllda uppdrag både 
nationellt så som internationellt.
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