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Surf by
Maximilian Schmahl.
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Ett mobilt bord designat av Berlinbaserade Maximilian Schmahl. Schmahl
är ett av de nya namnet i Offeccts
designteam 2018.
Maximilian Schmahl är en uppmärksam formgivare som, likt flera
andra, insett det faktum att hjul på möbler åter blivit en viktig
komponent för dagens mobila arbetsplatser.
– Självklart har utvecklingen att göra med att vi numera arbetar lite
var som helst, och lite hur som helst, påtalar Maximilian Schmahl. Såväl
det svenska, som det tyska ordet för "möbel", kommer från latinets ord
"mobilis" - som ju betecknar något som flyttas omkring.
Surf flyttar man omkring mest hela tiden, men är trots hjulen ingen
"möbel" enligt formgivaren, utan snarare ”ett verktyg för att uppnå
maximal flexibilitet på aktivitetsbaserade mötesplatser”. Detta oavsett
om det står en dator eller några koppar kaffe ovanpå. Egentligen kan
det lilla bordet i sin helhet betraktas som ett hjul; alla komponenter är
återvinningsbara, helt enligt Offeccts filosofi Lifecircle.
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Maximilian Schmahl
Maximilian Schmahl är föddes 1983 och växte upp I
Munich. Efter sin examen från Bauhaus-University
Weimar 2013 startade ha sin egen designstudio i
Berlin. Maximilian Schmahl formger såväl inredning
som möbler.
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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.
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