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Murano – nätt, bekväm fåtölj med 
inbyggd hemlängtan av Luca Nichetto 
för Offecct.  
Prisbelönte italienske formgivaren Luca Nichetto delar sin tid mellan 
sina studios i Venedig och Stockholm. Han växte upp på idylliska 
Murano i havet utanför Venedig, sedan medeltiden världsberömt för 
sina glasbruk. Nu har han i samarbete med Offecct skapat en lika nätt 
som kompakt fåtölj som kan sägas vara en hyllning till Murano och dess 
glasblåsare. Luca Nichetto gjorde 2017 succé med stolen Phoenix, 
formgiven för Offecct enligt deras Lifecircle-filosofi om hållbarhet. 
Phoenix utsågs till årets hållbarhetsprojekt och tilldelades utmärkelsen 
Form Award. Nu återkommer han och Offecct med Murano.

– Murano är en hyllning till min barndoms trakter, säger Luca
Nichetto. Att träda in i en lounge eller lobby får i överförd bemärkelse 
gärna kännas som att komma hem. Sannolikheten ökar med en fåtölj 
som sluter tätt kring kroppen och förmedlar trygghet. Anders Englund, 
designchef på Offecct instämmer:

– Vår tids design utvecklas ständigt för att möta behoven i offentliga
miljöer. Dagens digitaliserade arbetsmiljöer liknar mer och mer 
hemmiljöer då nya generationer vill ha mer ”soft” känsla. ”Work and 
relax where you sit.” Murano speglar dessa behov. Förutom en oerhört 
hög komfort erbjuder även Murano fåtölj i sin konstruktion möjlighet att 
hänga jacka och datorväska

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.

Murano by 
Luca Nichetto.

Luca Nichetto

Genom sin karriär har Nichetto mottagit en rad 
utmärkelser så som IF Product Design Award 2008 och 
Elle Decoration International Design Awards (EDIDA) 
2009. Ytterligare blev Luca Nichetto utnämnd till 
hedersgäst vid IMM Cologne i januari 2013.Luca 
Nichetto är en italiensk formgivare. Efter att ha 
studerat industridesign på IUAV i Venedig började 
Luca sin professionella karriär 1999 med en design i 
Muranoglas för Salviati. 2006 lanserade han sin studio 
Nichetto&Partners i Venedig som specialiserar sig på 
industriell design. Han erbjuder även sina tjänster som 
designkonsult och 2011 öppnade han ett kontor i 
Stockholm. Genom sin karriär har Nichetto mottagit 
en rad utmärkelser så som IF Product Design Award 
2008 och Elle Decoration International Design Awards 
(EDIDA) 2009. Ytterligare blev Luca Nichetto utnämnd 
till hedersgäst vid IMM Cologne i januari 2013.
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