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Shift - fåtölj med flera liv av D.Debiasi & 
S.Sandri för Offecct.  
 
Design-teamet Daniel Debiasi & Federico Sandri delar sin tid mellan sina 
studios i Verona och Bolzano. Från och med 2018 tillhör de även Offeccts 
krets av nya formgivare som tillför nya tankar kring framtidens möbler. 
Deras första projekt för Offecct är en ovanligt flexibel fåtölj.

– Namnet Shift gav sig självt, menar Daniel Debiasi. Det unika med 
fåtöljen är inte bara dess förmåga att med enkla medel i form av en sits 
och tre olika ryggar fullständigt förändra atmosfären i ett rum. Utan även 
enkelheten i att byta tyger på fåtöljen. I takt med att människor arbetar 
mer i offentliga miljöer ökar behovet av förnyelse.Genom de olika 
höjderna på ryggarna inbjuder Shift till såväl fullständig

koncentration på var och ens arbetsuppgifter som till total vila, 
bortom alla plikter.

– Shift är ytterligare ett exempel på att vi lyssnar in marknadens 
behov på framtidens offentliga mötesplatser och ger verktyg åt 
arkitekten att skapa hållbara lösningar – utan att göra avkall på kvalitet 
och originaldesign, menar Offeccts designchef Anders Englund. Shift 
finns i olika höjder på ryggstöden och kan efter behov bytas och förnyas. 
Sitsen är den samma för alla tre varianterna. Funktionen ger Shift en lång 
livslängd då man garanterat kan uppgradera fåtöljens funktion och 
uttryck. Shift är ett bra exempel på hur Offecct jobbar med sin filosofi 
Offecct Lifecircle redan i briefen för sin originaldesign och på så sätt får 
med funktion och hållbarhet som viktiga byggstenar tidigt i 
designprocessen.

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.

Shift by 
Debiasi & Sandri.

Daniel Debiasi &  
Federico Sandri

Daniel Debiasi och Federico Sandri grundade sin 
design studio 2010 och är stationerade i Italien, 
Bolzano och Verona. De jobbar inom olika områden av 
formgivning alltifrån designobjekt till arkitektur och 
interiör. Deras samarbete omfattas av en ständigt 
pågående dialog kring arkitektur, kultur och olika 
behov i samtiden. Designduon jobbar mycket med 
multipla experiment mellan olika material och 
processer samt relationen mellan tillverkning och 
hantverk. De anser att ett objekt är alltid en del av ett 
större sammanhang. Flera av formgivarduons projekt 
har fått internationella utmärkelser.
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