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Monica Försters stol Sheer är utvecklad  
med ambitionen att skapa en stol som är så  
lätt som möjligt — av flera skäl, varav ett av  
de viktigaste är att göra stolen smidig och 
ergonomisk att arbeta med. 
”JAG HAR ARBETAT med projekt där produkternas vikt har fällt 
avgörandet i upphandlingar, från ett arbetsmiljö-perspektiv”,  
säger Monica Förster. ”Vi tänkte att varför inte låta kravet  
på lätt vikt, som gör stolen lättare att använda, vara drivkraften  
för hela den kreativa processen? ”

Sheer är en tekniskt avancerad och innovativ stol baserad på  
en stålkonstruktion. Den tekniska textilen i ryggen monteras direkt 
på stålkonstruktionen. Stolen ges ett luftigt intryck tack vare den 
transparanta textilen och sitsen kan även den lätt bytas ut vid behov. 
Stolen är genomtänkt och arbetad i alla detaljer, med mycket  
god komfort och ergonomiska egenskaper. 

”Ambitionen att skapa en stol som är så lätt som möjligt har  
givit den en del intressanta andra kvaliteter”, säger Monica Förster. 
”Om man till exempel väljer stolar med stålram och semitransparent 
textil i samma färg i en dämpad nyans så kan hela rummet få  
en drömsk karaktär, nästan som ett moln eller dimma, fast ändå  
med ett high-tech uttryck. Jag älskar den där kombinationen  
av high-tech och poesi”.

Sheer presenterades i Offeccts Lab-kollektion 2016.
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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.

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. 


