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Konceptet för Neri & Hus hängare Hanger  
är att skapa ett nytt slags möbelobjekt för personer 
som föredrar att förvara sina kläder och 
accessoarer ute i det fria hellre än instängda  
i en garderob eller skåp. Detta av respekt  
för kläderna men också av hygieniska skäl  
— för att vädra ut plaggen efter en dags 
användning, exempelvis i ett hotellrum. 

”VI ÄR ALLTID intresserade av anonyma, lågmälda och anspråkslösa 
dagliga objekt ”, säger Lyndon Neri, Neri & Hu. ”Den här hängaren 
representerar ett objekt som är negligerat och ignorerat i hem  
och på arbetsplatser — inte alls glorifierad men i själva verket bland  
de viktigaste. Den kräver inte uppmärksamhet med adderar värdighet, 
skönhet och funktion till rummet.”

”Det är verkligen en mycket exklusiv hängare som nästan blir  
som en skulptur i rummet — den tillför en intressant dimension men 
fyller också en tydlig funktion på en arbetsplats, i ett hotellrum eller  
i en hemmiljö”, säger Anders Englund, designchef på Offecct. 

Hanger är tillverkad med hantverk på hög nivå i gedigna material. 
Vår Lifecircle-filosofi blir bland annat synlig genom tillverkningen →  

Hanger 
Neri & Hu

NERI & HU
Den multidisciplinära arkitektur- och designstudion 
Neri & Hu grundades 2004 av Lyndon Neri  
och Rossana Hu i Shanghai, där man fortfarande  
har sitt huvudkontor, med en andra studio i London. 
Neri & Hu:s globala filosofi reflekteras av dess personal med 
kunskaper i över trettio språk.  
I denna filosofi ingår också en stark övertygelse  
om forskning och research som utgångspunkt  
för design. Neri & Hu sätter ära i att lyfta fram  
sina uppdragsgivares unika egenskaper i varje projekt. 
Studion har rönt stor uppmärksamhet  
i media över hela världen och belönats med  
en rad internationella priser. Bland Neri & Hu:s klienter finns 
ledande varumärken och andra uppdragsgivare från hela 
världen. 
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av foten i återvunnen sten eller betong, med en ram av metall. 
”Vi respekterar verkligen Offeccts värderingar som står för 

enkelhet och en stark passion för den samtida offentliga mötesplatsen 
— och inte minst för deras progressiva Lifecircle-filosofi”, säger 
Lyndon Neri. ”Vi tycker att Hanger står för de här värdena”. 
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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. 


