
PHOENIX
Stol och bord
Av Luca Nichetto



Luca Nichettos möbelserie Phoenix representerar på ett tydligt sätt den Lifecircle-filosofi som
är Offeccts själ. Luca Nichettos och Offeccts stol Phoenix vann 2017 Form Awards pris för
Årets hållbarhetsprojekt på möbelmässan i Stockholm. Stolen utvecklades enligt Offeccts
filosofi Lifecircle och formgavs för att ha en lång, flexibel och hållbar livscykel.

Stolen Phoenix silhuett kommer från ramen i återvunnen aluminium med den karaktäristiskt Y-
formade basen. De klädda delarna kan lätt avlägsnas och bytas ut vid behov — eller när
användaren vill ha en ny färg eller material för nya funktioner och/eller stilar. Resultatet är en
helt ny stol medan de gamla delarna återanvänds.

Bordet Phoenix har en smäcker form som fångar upp uttrycken från stolen på ett distinkt men
inte övertydligt sätt. Det kommer i standard-längder från 1500 mm till 4300 mm och kan också
kompletteras med iläggsskivor.

Från denna eviga livscykel kommer också stolens namn — Phoenix, efter Fågel Fenix, fågeln
från den antika mytologin som ständigt återuppstår ur sin egen aska.

”Som formgivare vill jag driva utvecklingen genom de produkter jag designar och tillsammans
med mina uppdragsgivare peka på alternativa konstruktions-, produktions- och
materiallösningar. Offecct har en helhetssyn på hållbar design som jag delar och genom att
agera gemensamt kan vi skapa verklig förändring”, säger Luca Nichetto.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK INFORMATION

TILLVAL

Stativ i Offecct Flexicolor, gäller ej justerbart stativ med hjul.

DETALJ

Stol: Sits i formpressat trä med kallskum. Ram i återvunnen aluminium. Helklädd i tyg alt.
läder. Standardläder Elmo Soft. Stativ i 4 olika utföranden: Två vridbara 4-kryss lackade i vitt,
varav ett har returbeslag alt. svart strukturlack, tiltbart 5-krysstativ med justerbar höjd i vit
strukturlack och vita hjul alt. 4 ben lackade i grå strukturlack.

Bord: Bordsskiva: vit laminat som standard. Bordskiva i andra laminat eller fanér på förfrågan.
Underrede: Ram av aluminium, Ben stål, färg vitt och svart som standard. Flexicolor som tillval.

MILJÖMÄRKNING

FLEXICOLOR

ALUMINIUM

NCS 0500N
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PHOENIX

H 750, S 440, B 580, D 555/450 H 750, S 440, B 580, D 555/450

H 750, S 440, B 580, D 555/450 H 750/870, S 440/530, B 660, D 555/450

H 750, S 440, B 580, D 555/450 H 720/900, B 2200, D 1100

H 720/900, B 1500, D 1100 H 720/900, B 2900, D 1100

H 720/900, B 4300, D 1100
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