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Stenberg — med plats för
integrerade växter och träd av
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ON POINT av Mattias Stenberg
”Bordet On Point är en vidareutveckling av tankarna bakom
sittmöbeln Carry On, min första produkt för Offecct som vi
lanserade för tre år sedan och som har varit mycket framgångsrik.
Serien bygger på idén om det informella mötet på en arbetsplats
eller i en offentlig miljö som till exempel en flygplats. Pallarna
med det tydliga handtaget inbjuder till mobilitet och möten på
platser som stunden ger. Bordet är anpassat för att kunna ge full
kontakt mellan alla runt bordet, upp till åtta personer, samtidigt
som det också ger möjlighet till flera individuella och mer privata
diskussioner kring bordet. Bordet ingår i Offeccts O2asis-koncept
med växter integrerade i möbler för att förbättra miljö och
luftkvaliteten på arbetsplatsen. Bordet anpassas till växter och
träd av olika storlek genom ringar i två storlekar som placeras i
bordets mitt. Det är också ett sätt att skapa en mikroarkitektur i
rummet med trädet som kragar ut över bordet och skapar ett
rum som får oss att känna oss angenämt omsvepta.” — Mattias
Stenberg
MATTIAS STENBERGS STUDIO VISION ARKITEKTUR & DESIGN I STOCKHOLM
arbetar med såväl arkitektur som design av möbler, belysning och produkter.
Mattias Stenberg är ursprungligen utbildad som ingenjör och forskare i USA och vid
Tekniska högskolan i Stockholm där han senare också läste till arkitekt. Mattias
Stenberg har belönats med priser för sin design och arkitektur av bland andra Plaza
Interiör, RUM, Formex och Chicago Athenaeum Museum of Architecture an Design.
MARKNAD/PR: ULRIKA DARHEDEN, 0708-35 86 07, ULRIKA.DARHEDEN@OFFECCT.SE
PRESSBILDER: WWW.OFFECCT.SE/PRESS/BILDARKIV

OFFECCT AB, BOX 100, 543 21 TIBRO, SVERIGE
TEL: 0504 - 415 00
MAIL: SUPPORT@OFFECCT.SE
WWW.OFFECCT.SE

INSTAGRAM: OFFECCTOFFICIAL
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/OFFECCT
TWITTER: OFFECCT
PINTEREST: OFFECCT

