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Lätt, stark och biologisk stol av Jin 
Kuramoto för Offecct. 

Stolen Jin, väckte enorm uppmärksamhet när den som prototyp under 
utveckling inom Offecct Lab visades på Salone Del Mobile i Milano 
2017. Nu finns den i Offeccts sortiment, därtill planeras en stoppad 
variant med trästomme.

– Materialdiskussionerna med Jin Kuramoto fördes i flera år. Otaliga 
experiment genomfördes. Lin hade fördelen att vara biologiskt, starkt 
och lätt, förklarar Offeccts designchef Anders Englund. Addera därtill 
Jin Kuramotos sinnrika konstruktion och futuristiska design så fanns det 
många anledningar till att Jin blev så uppmärksammad som den blev.

Den unika strukturen hos stolen Jin har realiserats genom att forma 
tunna lager av linfiber på varandra. Denna teknik skapar ett starkt skal 
runt en kärna av luft vilket även utgör ytskiktet på stolen. Offecct 
planerar även att lansera en stoppad variant av Jin under 2018.

Om Offecct Lab
Inom Offecct Lab samarbetar Offecct med designers för att undersöka 
nya material, produkttyper och designuttryck. Processen är en viktig 
del av det arbete som sker inom ramarna för Offeccts filosofi Lifecircle.
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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.

Jin by 
Jin Kuramoto.

Jin Kuramoto

Jin Kuramoto tog examen vid Kanazawa College of Art 
1999 grundade sin egen studio i Tokyo 2008. Kuramoto 
applicerar sin starka, klara och innovativa 
designfilosofi på produkter för företag på marknaderna 
för möbler, hemelektronik, bilar och dagligvaror. Bland 
studions uppdragsgivare finns företag som Arflex 
Japan, Toyota, Nikon,  Audio-Technica och Honda.
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