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Inspirationen till Monica Försters stol Bike är,  
som namnet antyder, hämtad från cykel- och 
sportvärlden. Stolen är konstruerad med en stark 
ställning av stålrör på vilken lädersitsen monteras. 
Lädersitsen kan lätt bytas ut vid behov. 
”FÖR MIG BETYDER sportvärlden stor omsorg om minsta detalj — och  
den kombinerade effekten av detaljerna och helheten”, säger Monica 
Förster. ”Det är en stol som är väldigt arbetad, väldigt premium  
i alla detaljer, men med en litet cool ruffare edge. Man känner 
verkligen hantverket. Vi har också lagt mycket omsorg på att stolen  
är lika elegant från alla vinklar, även bakifrån vilket jag tycker  
är litet ovanligt”. 

”Stolen ser också lika bra ut när den placeras i större antal kring 
fyrkantiga, rektangulära eller runda bord, med mjuka linjer som  
är angenäma för ögat och skapar ett lugn i rummet”, tillägger Förster. 
”Jag tycker att det är en intressant arkitektonisk kvalitet”.

Även om Bike är utvecklad främst för offentliga mötesplatser  
så har stolen starka crossover-kvaliteter som gör den intressant  
även för hemmet.

”Lädret ger stolen en vacker patina som gör att den åldras med 
värdighet”, säger Monica Förster. ”Det är intressant med material  
som man lever med, inte minst i hemmet. Ju mer man använder  
den, desto vackrare blir stolen.” 

Bike presenterades i Offeccts Lab-kollektion 2016.
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OFFECCT
I samarbete med designer och arkitekter från hela 
världen utvecklar vi möbler och inredningsobjekt med 
hållbar, funktionell och attraktiv design  
för alla slags mötesplatser. Vår verksamhet bygger på en 
genuin lokal hantverkstradition som vi kombinerar med 
den senaste tekniska kunskapen. 

MONICA FÖRSTER
Monica Förster är en av Sveriges mest prisbelönta och 
internationellt berömda möbel- och produkt designer. Som 
enda formgivare har hon utsetts  
till Årets designer av Elle Decoration två gånger, 2008 och 
2015. Hennes design utmärks av kvaliteter som innovation, 
elegans och modernitet. Monica Förster är uppväxt norr 
om Polcirkeln i Lappland. Från sin studio i Stockholm 
arbetar hon för uppdrags givare över hela världen — inte 
bara några av världens ledande möbel- och designmärken 
utan även för företag som Techno, Volvo och Whirlpool. 
Redan 2004 belönades Monica Förster med Time 
Magazines pris för Coolest invention med sitt omskrivna 
”portabla rum” CLOUD för Offecct.


