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Rumsavdelaren FOCUS DIVIDER i
samarbete med Tengbom
Offecct har tillsammans med Tengbom utvecklat kontorslandskapets typologi
med möbeln FOCUS DIVIDER. Produkten föddes ur ett projekt för en
internationell kund inom finansvärlden och har nu äntligen hittat sin väg till
marknaden. I takt med att inneväggar försvunnit och kontorsytor öppnar sig,
ökar behovet för att kunna skapa rum i rummet. FOCUS DIVIDER är en ny
möbel som gör det möjligt, en tillflyktsort för temporärt, fokuserat arbete.
– Offecct har varit engagerade i att skapa miniarkitektur under många år,
redan för tio år sedan började vi producera Forest av Katrin Greiling vilket
skapade rum i rum, vi älskar att titta på den här typen av möbler, säger Kurt
Tingdal, VD, Offecct.

Upphovsmän för FOCUS DIVIDER är Kristina Jonasson och Daniel Lavonius
Jarefeldt, Tengbom.
– Tanken är att skapa en plats i kontorslandskapet som avskärmar och ger
möjlighet till ett mer fokuserat arbete. FOCUS DIVIDER är ett komplement till
övriga arbetsplatser som dessutom signalerar att man vill jobba ostört, säger
Kristina Jonasson, Tengbom.
– Vi ville inte att platsen skulle bli för introvert, därför ritade vi in ett fönster
i strukturen så man får en utblick över kontoret, fortsätter Daniel Lavonius
Jarefeldt, Tengbom.
– Med ny teknologi förändras våra arbetssätt. Vi har fått snabbare processer,
mer kommunikation och möjligheten att arbeta dygnet runt i skiftande
miljöer. På Tengbom utvecklar vi möbler som stöttar människan i det dagliga
arbetet. FOCUS DIVIDER är en produkt där du kan sitta ner och arbeta ostört
samt koncentrerat. Som en liten oas i den hektiska vardagen! säger Jacob
Sahlqvist, affärsområdesansvarig,Tengbom.

Om OFFECCT
Offecct grundades 1990 av Kurt Tingdal, vd, och Anders Englund, designchef.
Huvudkontor och produktion ligger i Tibro, Västra Götaland. Koncernen som
har 42 anställda omsätter ca 115 miljoner kronor. Drygt 50 % av
omsättningen utgörs av export till 55 länder.
Offecct har sedan starten vuxit kraftigt till att bli en betydande
möbelproducent med höga designambitioner vilket inte minst visar sig i de
många internationella designpris som Offecct tilldelats under åren. Offeccts
grundkoncept är att genom väl utvecklade och designade möbler skapa
miljöer som har en positiv påverkan på människor – i mötet, i hemmet och på
arbetsplatsen. Offecct arbetar i nära samarbete med flera internationellt
erkända formgivare.
För Offecct är socialt ansvarstagande (CSR) mycket viktigt, och man tar ansvar
för att skapa såväl en god arbetsmiljö samt att minska miljöbelastningen
inom alla områden som kan påverkas av verksamheten. En stor del av
kollektionen är miljömärkt med SVANEN, och målet är att samtliga produkter

skall uppgraderas efter de nya miljökraven som SVANEN 4.0 innebär. Offecct
är ISO-certifierat enligt ISO 14001 (miljö) samt ISO 9001 (kvalitet).
Flera offentliga miljöer världen över har inretts med möbler från Offecct.
Några exempel är Nobis Hotel, Skype och Sveriges Arkitekters kontor i
Stockholm, MoMA och MTV studio i New York, Microsoft i Hong Kong,
Schiphol i Holland, Statoil i Norge, samt BMW i Belgien.
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