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Phoenix – en evig livscykel.

Luca Nichettos stol Phoenix är döpt efter mytologins 
Fågel Fenix som i all evighet återuppstår ur sin egen aska. 
Stolen är utvecklad enligt Offeccts filosofi Lifecircle och 
är formgiven för att ha en lång, flexibel och hållbar 
livscykel. Valet av material, med ram i återvunnen 
aluminium och en klädd trästomme, är viktiga detaljer i 
produktens uppbyggnad. De klädda delarna kan lätt kläs 
av, återanvändas och ersättas med nya, gång på gång. 
Resultatet är en återfödd stol. En ny Phoenix.  

Phoenix har under sin livstid fått flera utmärkelser både 
för sin form och som hållbarhetsprojekt.

Mission
En manifestprodukt som i varje steg under 
livscykeln lever upp till Offeccts filosofi 
Lifecircle. En stol som är "upcyclad", det vill 
säga ger återvunnet material en ny funktion.

Resultat
Phoenix är en samtida, men samtidigt tidlös 
stol. Den har en stark och tydlig form, men 
på ett elegant, balanserat och lågmält sätt 
som gör den enkel att placera. En mångsidig 
och bekväm stol som är välgjord in i minsta 
detalj. En framtida designikon. 



1. Ambitionen bakom Phoenix var att 
göra en stol som lever upp till det livs-
cykelperspektiv som är Offeccts själ och 
som formulerats i vår filosofi Lifecircle. 

2. Luca Nichettos inspiration till formen 
kom bland annat från gungor. Idén var 
att låta stolens struktur vara synlig och 
enkel att separera från de klädda delarna.

3. Samarbetet var intensivt i fabriken i 
Tibro och tillsammans med Luca Nichetto 
testade vi olika material, konstruktioner 
och tillverkningssätt.

4. Målet var att göra en stol som enkelt 
kunde förnyas och återanvändas. Till 
exempel skulle de klädda delarna enkelt 
kunna bytas ut, och flexibiliteten skulle 
vara stor vad gäller färger och material.

5. Phoenix lanserades 2017 efter en flera 
år lång utvecklingsprocess. Vid lanse- 
ringen blev den utsedd till Årets Hållbar-
hetsprojekt av tidningen Form på 
Stockholm Furniture & Light Fair. 

Processen – en gemensam resa mot hållbarhet. "Det var en lång process där vi testade 
olika material och produktionstekniker 
för att leva upp till vårt krav på cirkulärt 
tänkande. Namnet Phoenix är perfekt 
för produkten och syftar förstås på 
mytologins Fågel Fenix som återuppstår 
i all evighet."

- Luca Nichetto, formgivare.

Trafikverket Göteborg. Arkitekt GAJD arkitekter. Akustiska rumsavdelaren Notes och stolen Phoenix formgivna av Luca Nichetto.   Foto: Lasse Olsson

Huvudkontor Tre Stockholm. Arkitekt Studio Stockholm.  
Stolen Phoenix formgiven av Luca Nichetto. Foto: Lasse Olsson

Formgivaren Luca Nichetto omgiven av Joachim Schubert, R&D (t.v) och Anders Englund,  
designchef (t.h.)
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Formgiven för ett 
hållbart liv. 

Den karakteristiska silhuetten kommer 
från ramen med Y-formad bas. Klädda  
och oklädda delar kan lätt avlägsnas och 
bytas ut vid behov, när man vill ha en ny 
kulör eller nytt tyg. Resultatet blir en helt 
ny stol, samtidigt som de gamla delarna 
återanvänds. Hela konstruktionen är 
genomtänkt i detalj för att göra den enkel 
att förnya och förändra.

Fakta

H 750 S 440
B 585 D 555/450

Sits i formpressat trä med kallskum. Helklädd i tyg 
alt. läder. Stativ finns i fyra olika utföranden och 
kan fås i flera kulörer.

Beninfästning för enkelt montage och demontage. 
Utvecklat av Offecct R&D. 

Universalsits i bok. Förborrade hål i sitsen tillåter 
enkel montering av Phoenix fyra olika stativ. 

Ben till Phoenix fyrbensstativ i stål.

Stomme i formpressad bok. Flera lager fanér 
garanterar en lång livslängd. 

Lättillgänglig infästning under sitsen förenklar 
montering och demontering av stativet.

Piggar är ingjutet i stativet för säkrare montering 
av ryggen.

Infärgade brickor döljer infästningen.  
2017 2018 2019 2019

Phoenix har under sin livstid fått flera 
utmärkelser för sin formgivning och hållbarhet. 



Vem? Italiensk formgivare som grundade 
Studio Nichetto i Venedig 2006 och 
öppnade en andra studio i Stockholm 
2011. Lucas formgivning karakteriseras 
av visuell tydlighet och stor respekt för 
kvalitet och hantverk. 

Bakgrund: Född 1976. Examen i 
industriell design från Università Iuav di 
Venezia 1998. Startade sin karriär hos 
glasblåsaren Salviati. Samarbetat med 
Offecct sedan 2008. 

Respons: Har fått stor internationell 
uppmärksamhet och rader av priser för 
sin formgivning. 

Om nyfikenhet och mod.
”Nyfikenhet är mitt bränsle som 
formgivare, jag är hela tiden på jakt efter 
nya idéer och kunskaper. När jag började 
arbeta med Offecct i slutet av 00-talet 
var hållbarhet ett nytt område för mig 
och jag har lärt mig massor under de här 
åren av samarbete. Det första projektet 
vi gjorde avbröts faktiskt. Alla älskade 
produkten, men vi kunde inte hitta en 
hållbar lösning för produktionen, så 
Offecct stoppade den. Det var första 
gången jag var med om det och jag 
tycker att det var väldigt modigt.”

Om personlighet och samarbete.
”Som formgivare måste jag känna att 
företaget är en samarbetspartner, att 
våra DNA matchar varandra och att vi 
förstår varandras personligheter. Någon 
sa att formgivaren och bolaget är som 
föräldrar och produkten deras barn, 
vilket är en beskrivning jag håller med 
om. En av de saker jag gillar med Offecct 

är att de har en klar och tydlig röst som 
syns i de produkter vi gjort tillsammans. 
Deras designchef Anders Englund 
brukar beskriva vår process som en 
pingpong-match med idéer som bollas 
fram och tillbaka.”

Om vägen till Phoenix.
”Phoenix började med att jag och Anders 
Englund pratade om att göra en stol 
utifrån Offeccts filosofi Lifecircle. Jag 
hade precis blivit pappa och hämtade 
bland annat inspiration från gungor – 
utan ben är Phoenix faktiskt som en 
gunga. En viktig del av estetiken är att 
strukturen är synlig, något som ger 
stolen ett tydligt visuellt uttryck, ikoniskt 
och samtidigt enkelt. Det är också den 
bekvämaste stol jag formgivit. Det var en 
lång process där vi testade olika material 
och produktionssätt för att leva upp till 
vårt krav på cirkulärt tänkande. Namnet 
Phoenix är perfekt för produkten och 
syftar förstås på mytologins Fågel Fenix 
som återuppstår i all evighet.”

Om respekt för hantverket.
”Phoenix hade inte varit möjlig utan det 
nära samarbetet med Offecct. För mig är 
det viktigt att jobba praktiskt på 
fabriksgolvet och ha respekt för det 
hantverk som finns där. Det är något jag 
har med mig från min uppväxt på 
Murano och tidiga erfarenheter från 
glasdesign. Jag vill inte bara göra en 
form vid skrivbordet utan också veta 
hur produkten ska konstrueras och 
tillverkas. Att ha förståelse för hela den 
processen är formgivning för mig, 
snarare än bara stil som är något mycket 
mer tillfälligt.”

När Phoenix lanserades 2017 skapade Luca Nichetto en konstinstallation i samarbete med Offecct 
och Sveriges ledande auktionshus Bukowskis. Installationen har bland annat visats i Stockholm  
och Milano.  Foto: Per Olsson

Robo, 2010. 

Murano, 2018.

Phoenix, 2017.

Notes akustisk rumsavdelare, 2014.

Green Pads, 2011.

Tankar från Luca Nichetto. Luca Nichettos projekt med Offecct sedan starten 2008.



"När vi skapar våra möbler kan vi äga designen och 
funktionen, men materialet kan vi bara låna från 
naturen. Allt vi gör måste göras på vår planets 
villkor, det ansvaret är centralt i vår designfilosofi." 

- Anders Englund, designchef.

CUSTOMIZED 

Unik formgivning ger en lång livscykel. 

Vi jobbar enbart med originaldesign med 
fokus på hållbarhet idag och i framtiden. 
Och vi lyssnar på kunden. Personliga 
lösningar förlänger våra produkters 
livscykel och funktion och gör dem 
långsiktig hållbara. 

UPCYCLE

Formgivet för cirkulärt återbruk. 

Vi utvecklar och formger våra produkter 
för återanvändning och har utvecklat 
tjänster som gör det lättare för kunden att 
välja en hållbar lösning, till exempel Outlet 
ReUsed, Reupholstery och "upcyclade" 
produkter. Allt för att sträva mot både 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

AUTHENTICITY 

Lokal, transparent produktionsprocess. 

Våra möbler skapas av utvalda form-
givare från hela världen och egna 
hantverkare i fabriken i Tibro. Information 
om produkterna är tillgänglig genom hela 
livscykeln. Vi jobbar löpande med certi-
fiering och miljötester - både på våra 
produkter och på vår verksamhet i Tibro.

SUPPORT & EDUCATION

Förebygga, underhålla, se över och vårda. 

Vår mission är långsiktigt hållbara 
möbler. En del i ansvaret är att vi bidrar 
med vår kunskap. Vi samarbetar och 
utbildar våra distributörer även efter vår 
leverans av våra möbler. Vi tar ansvar för 
funktioner och kvalitet oavsett var 
möblerna befinner sig i världen. 

Offeccts mål är att använda så lite av 
jordens resurser som möjligt i 
produktionen, men också att ta hand om 
de tillverkade produkterna genom ett 
cirkulärt återbruk. I grund och botten 
handlar det om respekt för omvärlden 
och kommande generationer.

Att vi aktivt jobbar med  hållbarhet är ett 
ansvar och  en självklarhet. I vår vardag 
jobbar vi för att bidra till FN:s globala 
mål, Agenda 2030.

Vår filosofi Offecct Lifecircle bygger på 
viljan att skapa en hållbar livscykel för 
alla våra möbler. Det betyder att vi tar 
fullt ansvar för varje del och detalj i vårt 
sätt att arbeta – före, under och efter att 
vi har sålt produkten. 

Det kan vi göra genom att vi har full 
kontroll på hela processen, från form-
givning och materialval till produktion 
och service. Ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet är för oss som 
aktör en möjlighet och förutsättning för 
att skapa banbrytande design.

Vår filosofi Offecct Lifecircle – för vår planets skull. Offecct Lifecircle
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