
Upgrades 2020 Uppgraderad design från Offecct.

Hållbara produkter ska tåla att uppgraderas. Offecct utvecklar 
ständigt sina möbler, både ur miljö- och designperspektiv, enligt 
filosofin Offecct Lifecircle. Behov förändras ständigt och Offecct 
erbjuder hållbar design för dagens och framtidens användare. 

Kontakt
Bilder och övriga frågor, kontakta Linn Engelmark, Marketing & Press,  
linn.engelmark@offecct.se, +46 708 72 02 15
Press online: http://www.mynewsdesk.com/se/offecct-ab 

Sociala medier
Facebook: offecct, Instagram: offecctofficial, Pinterest: offecct, LinkedIn: Offecct AB

Om Offecct
Offecct AB är ett entreprenörsdrivet företag med huvudkontor och produktion i Tibro, 
Sverige. Offecct grundades 1990 av Kurt Tingdal och Anders Englund. Offecct har 75 
anställda, en produktionsyta på 20 000 m² och har en årlig omsättning på 150 miljoner sek. 
50% av Offeccts försäljning går på export till fler än 50 länder och showrooms är etablerade 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Tibro, Oslo, Köpenhamn, Milano, London, Rotterdam, 
Amsterdam, Düsseldorf, München, Zürich, New York och Singapore. Offecct ägs sedan 
maj 2017 av norska Flokk AS, en internationell inredningskoncern med fokus på utveckling 
av möbler för arbetsplatser. I koncernen ingår utöver Offecct; HÅG, RH, RBM, Giroflex, 
BMA, Malmstolen, Profim och 9to5 Seating.
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Uppgradering: I

Carry On, av Mattias Stenberg. Läderhandtag. 

Offeccts ikoniska produkt Carry On kommer nu med läderhandtag som 
standard. Den bärbara sittmöbeln kan användas både som solitär och 
som komplement till annan inredning. Den har formgivits av svenske 
Mattias Stenberg med utgångspunkt i behovet av flexibla arbetsplatser 
och interaktion i det offentliga rummet. Carry On berättar för 
användaren hur den ska användas med hjälp av det överdimensionerade 
handtaget, men signalerar också en vilja till kreativitet i sättet att tänka 
och arbeta. Den har runda, enkla former och ett skräddat uttryck som 
förenar traditionella material och hantverk med modern design och 
funktion. 

Läs mer om Mattias Stenberg och Offecct på  
www.offecct.se/formgivare/mattias-stenberg/

Carry On
by Mattias Stenberg
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Mattias Stenberg

Mattias Stenberg, född 1975, är en svensk formgivare 
utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 
Stockholm. 2010 startade han studio Vision A&D som 
fokuserar på nutida arkitektur och design. Stenberg 
arbetar utifrån tre värdebegrepp; tydlighet i koncept, 
form och material. Stenbergs arbete med arkitektur 
påverkar hur han arbetar med möbler och ljussättning. 
Han beskriver själv möbler som miniarkitektur.



Uppgradering: II 

Shift Wood, av Daniel Debiasi och Federico Sandri. 
Underrede i ask. 

Italienbaserade Daniel Debiasis och Federico Sandris samarbete med 
Offecct år 2018 resulterade i den flexibla fåtöljen Shift. Fåtöljen kan 
med enkla medel – en sits och tre olika ryggar – förändra uttrycket i ett 
rum. Ryggstödens olika höjder gör att Shift kan användas för allt från 
individuellt fokus på en arbetsuppgift till skön vila och kreativa möten. 
Eftersom funktionen kan varieras och uppgraderas har Shift lång 
livslängd. I år uppgraderas Shift med ett underrede i ask, så uttrycket 
kan varieras ytterligare.

Läs mer om Daniel Debiasi & Federico Sandri och Offecct på 
www.offecct.se/formgivare/daniel-debiasi-federico-sandri/

Shift Wood 
by Debiasi Sandri
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Daniel Debiasi &  
Federico Sandri

Daniel Debiasi och Federico Sandri grundade sin design 
studio 2010 och är stationerade i Italien, Bolzano och 
Verona. De jobbar inom olika områden av formgivning 
alltifrån designobjekt till arkitektur och interiör. Deras 
samarbete omfattas av en ständigt pågående dialog 
kring arkitektur, kultur och olika behov i samtiden. 
Designduon jobbar mycket med multipla experiment 
mellan olika material och processer samt relationen 
mellan tillverkning och hantverk. De anser att ett objekt 
alltid är en del av ett större sammanhang. Flera av 
formgivarduons projekt har fått internationella 
utmärkelser.


