
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

Nätt pall för Offecct av Mattias 
Stenberg. 
 
Stockholms-baserade arkitekten och designern Mattias Stenberg 
fortsätter sitt samarbete med Offecct. Efter succén Carry On, en mjuk 
pall i olika kulörer med ett i handtag och bordet On Point med 
möjlighet till inbyggda träd och växter, är det nu dags för pallen Move 
On. – Ambitionen från början i vårt arbete var att skapa en informell 
”kreativ hub” med en lägre sitthöjd som gör att man slappnar av och 
lutar sig framåt över bordet – och kommer sina kollegor närmre, både 
bildligt och bokstavligt, menar Mattias Stenberg.

Tillsammans med Offecct har han nu utvecklat pallen Move On i två 
höjder – som korresponderar med bordet On Point som också fått två 
nya höjder. 

– Move On är två diskreta, mobila pallar som inte blockerar rummet 
– och som har fler användningsområden än att enbart förknippas med 
On Point. Vid en bardisk till exempel, eller andra liknande informella 
mötesplatser, menar Mattias Stenberg.
Move On´s lätta och hållbara formgivning gör det enkelt att montera på 
och av sitsstommen från benen. Sitsstommen är tillverkad av 
återvunnen aluminium. Pallen är ännu ett exempel på Offeccts filosofi 
Lifecircle som genomsyrar hela utvecklingsprocessen. 
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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.

Move On by 
Mattias Stenberg.

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.
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