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JOSEFINE ALPEN

OLA GIERTZ

Josefine tog sin examen i möbeldesign på Carl
Malmsten - furniture studies, Linköpings universitet 2012
och är verksam i Stockholm. Hon har alltid haft en fascination för det textila och hittar oftast sin inspiration i
gamla hantverks- och tillverkningstekniker. Hennes värderingar om en ärlighet mot materialet, att inte låtsas
att det är något det inte är eller kan göra något det inte
kan, reflekteras i hennes arbete. Hon strävar i sin formgivning också efter en enkelhet med en nypa lekfullhet.

Ola Giertz är utbildad möbeldesigner och examinerades vid Carl Malmsten Furniture Studies 2010. Han
öppnade därefter upp sin studio i södra Helsingborg
och idag så ligger huvudfokus på möbel- och produktdesign. Hans verk har kunnat beskådas på en rad olika
platser världen över, alltifrån Paris designscen till Nordiska Museet i Stockholm. Lekfullhet och experimentlusta
genomsyrar hans arbete med producenter som värderar design som ett konkurrensmedel för framgång.

TOM STEPP

LARS HOFSJÖ

Tom Stepp bor och arbetar i Helsingör, Danmark
och är utbildad byggtekniker, byggnadskonstruktör och arkitekt från Kunstakademiet i
Köpenhamn. Sedan 1979 och har han drivit egen
verksamhet med utveckling av nya produkter
som t ex möbler för offentlig miljö, belysningsarmaturer, armbandsur och betongprodukter. Tom
arbetar även med butiksinredning, utställningsdesign och bostadsmarknaden.

Lars Hofsjö är utbildad på Nyckelviksskolan och har en
master i industridesign från Konstfack. 2001 grundade
Lars möbelföretaget Rumbler i Stockholm med syfte
att skapa vackra och multifunktionella möbler för
dagens flexibla livsstil. Lars utvecklar innovativa och
okonventionella lösningar för tidlösa möbler som håller
länge, för både offentlig såväl som privat miljö. Med
sin bakgrund i både industriell formgivning och möbeldesign skapar han föremål med en extra dimension
som ofta ger inredningen nya möjligheter.

Era projekt har vi en tydlig ambition att ständigt utveck-

DANIEL ENOKSSON

ANTON BJÖRSING

las. Kvalitet och miljö är i fokus. Vi ser fram emot att få

2008 utexaminerades Daniel från Beckmans designhögskola. Kort därefter grundade han Daniel
Enoksson Studio med kontor i Stockholm. Daniel
har alltid haft en stark tilltro till samarbetet mellan uppdragsgivaren och designstudion, med ett
huvudsyfte att skapa ett mervärde för både brukaren
och beställaren Han arbetar alltid med en kreativ approach i alla sina projekt med avsikt att skapa ett varaktigt och tidlöst resultat i en föränderlig marknad.

Anton Björsing är utbildad inom möbelhantverk och
design på Stenebyskolan och Carl Malmsten Furniture
studies i Stockholm där han tog examen 2012. Alla projekt är olika och inspirationen kan komma ur det mesta, beroende på situation och projekt kan det vara
väldigt varierande. Det kan vara allt från en upplevelse,
komplicerad tillverkningsprocess eller ett behov. Att
vara tillräckligt nyfiken och uppmärksam på saker och
ting i vardagen tycker Anton ofta är inspirerande i sig.
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Möbler där det geniala finns i det enkla är det vi brinner
för. inoff’s vision är att erbjuda marknaden möbler som
kännetecknas av prisvärdhet, funktion, komfort och stil.
För att nå dit krävs insikt, lyhördhet och passion i varje
moment. I vår strävan mot att bli en självklar leverantör till

dela vår utveckling med Er. Nu och i framtiden. Med förhoppning om en gemensam spännande tid framför oss.
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flipper.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Flipper är en svenskproducerad modulär
sittmöbel med stora möjligheter att anpassas utifrån miljö och behov. Formen
har hämtat sin inspiration från digitala siffor och i likhet med dessa har soffan en
rad olika kombinationsmöjligheter. Det
grafiska och avskalade formspråket skapar en lättplacerad möbel som bidrar
till en kreativ mötesplats i olika offentliga
miljöer. Med lekfullhet och kreativitet kan
unika uttryck och former skapas och genom att gestalta olika geometriska konstellationer bjuder Flipper på ett flexibelt
sittande oavsett rum och miljö.

joe.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Joe är en låg pall med stilfulla linjer och
inbjudande formspråk. Dess konstruktion möjliggör maximal stapelbarhet
och även i sin stapel får Joe ett intressant uttryck. Joe’s lekfulla och flexibla
egenskaper gör att den är lättplacerad,
både i större antal och ensam, och
genom den valfrihet som pallen står för
kan Joe få olika skepnader beroende
på miljön eller individen. Joe är lätt att
ha omkring sig. Joe är din kompis.

use.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Use är en trästol som karaktäriseras av
mångfald och valfrihet. Med utgångspunkt i enkelhet, adderat med flexibla
lösningar och egenskaper, är Use en stol
för olika ändamål och offentliga rum. Use
finns till för att användas. Use finns för dig.

friend.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Fåtöljen Friend kombinerar en minimalistisk designmedveten enkelhet med
ett mjukt, inbjudande formspråk. Med
god komfort och optimerad storlek som
främsta kännetecken skapas oändliga
möjligheter för denna nätta, svensktillverkade fåtölj. Ensam eller i sällskap
med andra – Friend finns där för dig.

cab.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Cab är en flexibel och uttrycksfull barpall
med ett formspråk som kombinerar det
mjuka och runda med rakhet och kantighet. Pallen finns i två höjder och genom
de stora möjligheterna till olika utföranden, färger och trä eller tyg på sitsen är
Cab en barpall med stor flexibilitet. Cab
står för en medveten enkelhet med stor
förmåga att anpassas utifrån rummet.

nina.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Med Nina kommer en prisvärd soffbordsserie med stora möjligheter till flexibilitet.
På sin väg mot ytterligare framgång har
serien utvecklats med nya storlekar och
färger. Nina kännetecknas av en vinnande
enkelhet utan att kompromissa på kvalitet.

noa.

SE MER PÅ INOFF.SE

”I Noa ges ni en
svenskproducerad
fåtölj med omfamnande linjer och
livfulla särdrag”
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Noa har skapats i en strävan att förnya
den klassiska clubfåtöljen, utan att förlora
dess signum i form, komfort och uttryck.
En populär och funktionell möbel har fått
sitt välförtjänta ansiktslyft och i Noa ges
ni en svenskproducerad fåtölj med omfamnande linjer och livfulla särdrag.

adapt.
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”I samtliga
element talar
de mjuka och
rundade kanterna
sitt tydliga formspråk”
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Adapt är en möbelserie i trä med stor
valfrihet. I samtliga element talar de
mjuka och rundade kanterna sitt tydliga
formspråk och skapar en inbjudande
känsla. Tillsammans med träets värmande
egenskaper är Adapt enkel att gilla och
lätt att använda.

gear.

SE MER PÅ INOFF.SE
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När trä möter textil förs tankarna lätt till
det naturliga som så starkt är förknippat
med dessa materialval. Materialen inbjuder till flexibilitet och lekfullhet, vilket
gör Gear soffbord och fåtölj till en mindre
möbelserie med stora möjligheter till
unikt uttryck.

juno. & vesta.
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Juno och Vesta är två sittpuffar där antalet hörn skiljer dem åt. Juno har fyra
medan Vesta har fem. Inspirationen
till dess form har hämtats från naturen
och de oregelbundna och varierande formerna gör att möbelns uttryck
förändras beroende på hur de placeras i sin miljö. Detta gör Juno och
Vesta till ett livfullt radarpar som tillsammans eller ensamma får mycket
intressanta och spännande egenskaper.

miss.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Miss andas enkelhet och funktionalitet.
Stolens genomtänkta egenskaper gör
att dess placering lämpar sig i såväl det
lilla som det stora rummet. Miss har med
sin konstruktion i trä en tydlig koppling till
naturen och Miss blir därför självklar att
vilja ha omkring sig.

solo.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Solo föddes ur en ambition att skapa en
nätt och inbjudande fåtölj med enkla
linjer utan att kompromissa på konstruktion, materialval och funktion. Serien
har sedan dess utökats och flexibiliteten
samt möjligheterna till anpassningar är
nu större än någonsin. I Solo ryms enkelheten utan kompromisser.

support.

SE MER PÅ INOFF.SE

”Support är en
svenskproducerad
serie modulsoffor
med god komfort
och kompromisslös
konstruktion”
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Support är en svenskproducerad serie
modulsoffor med god komfort, hög prisvärdhet och kompromisslös konstruktion.
Med möjlighet till olika sitthöjder, storlekar
och former skapas friheten att placera
Support i den offentliga miljö du önskar.
Support står för en medveten enkelhet
och hög kvalitet.

play.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Play är resultatet av en vilja att ge
marknaden en soffserie som kombinerar
prisvärdhet, design och valmöjligheter.
Med Play är valfriheten stor och med
möjligheter till olika utföranden och
former tillåts rummet avgöra utseendet.
Play finns för rummet.

ester.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Med alla de egenskaper som möbler till
äldreomsorgen behöver så är serien Ester
sedan länge en storsäljande trotjänare.
Med enkelhet och prisvärdhet en hög
grad av medvetenhet för miljö och kvalitet
som främsta kännetecken är serien Ester
redo att lyfta mot ännu högre höjder.

saga.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Saga är en komplett möbelserie med syftet
att bidra med något nytt bland möbler
för äldreomsorg. Modern formgivning och
utförande i massiv björk, kombinerad med
den kvalitet och funktion som erfordras i
dessa miljöer, gör Saga till ett intressant val.
Saga andas nytt och fräscht.

knuff.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Knuff är serien vars flexibilitet och uttryck
inte tycks kunna sluta att utvecklas. Serien
kännetecknas nu av allt från välbekanta
utföranden och god komfort till utökade
funktioner, möjligheter till anpassningar
och nya användningsområden. Knuff
kan likställas med variationsrikedom.

stand by.

SE MER PÅ INOFF.SE

”Att låta rummet
få avgöra uttrycket
passar Stand by”
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Att låta rummet få avgöra uttrycket
passar Stand by. Med utgångspunkt i
enkelhet, prisvärdhet och en stor valfrihet kännetecknas Stand by av en frihet
där du kan skapa ett konferensbord
med olika storlekar, former och uttryck.
Alltid och överallt.

bizz.

SE MER PÅ INOFF.SE
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Målbilden för Bizz är att tillgodose de
höga krav på flexibilitet, komfort och individuell smak som finns på en konferensstol. Valfriheten är stor när det kommer
till uttryck och funktioner men hela tiden
finns stolens främsta egenskaper, grundade i enkelhet och eftertanke, kvar.

framie.
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Förmågan att kunna förvandlas i samspel med rummet där det placeras gör
Framie till en bordserie med stor valfrihet.
Byggbarhet och flexibilitet kring bordsskivor och uttryck på stativet skapar
oändliga möjligheter. Framie andas en
strikt modern stilfullhet som är lätt att gilla.

inspiration.
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produktöversikt.
stolar/pallar
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fåtöljer/soffor

bord
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