
En verden som stadig er i 
endring setter spor i oss. Det 
endrer måten vi jobber på, 
måten vi forholder oss til våre 
kollegaer og samarbeidspart-
nere på, og det setter også spor 
i produktutviklingen vår.

3. juni kl 10:00 lanserer vi 
stolen Dwell. En stol som er 
utviklet slik den passer inn i 
arbeidshverdagen i 2021. En 
tidløs stol med organiske for-
mer som flørter med designele-
ment fra 20- og 30-tallet. 

En stol som med sin omslut-
tende form gir varme og trygg-
het inn i møterommet, eller 
gyngende lekenhet i en sosial 
sone. En stol som bringer inn vår 
første svenske designer siden 
70-tallet.  
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Dwell
by Mattias Stenberg

Dwell – tidløs stol med orga-
niske former som flørter med 
designelement fra 20- og 
30-tallet. En stol som med sin 
omsluttende form gir varme 
og trygghet inn i møterommet, 
eller gyngende lekenhet i en 
sosial sone.

God funksjon kombinert med 
flott enhetlig design, gir ram-
mene til en stol å kunne bevege 
seg i. Dwell er en romslig stol 
som gir deg avstand og med 
armlener som gir deg følelsen 
av å være beskyttet.

Dwell har flere typer understell, 
det morsomme gyngeunder-
stellet, meieunderstellet med 
det uventede festepunktet på 
ryggen og det egendesignede 
kryssunderstellet med opti-
mal konferansekomfort. Disse 
variasjonene gjør at stolen kan 
fungere som en soloartist eller 
spille sammen med flere stoler 
uten å stjele all oppmerksom-
het. Små designgrep vil gjøre 
store forskjeller på stolens 

uttrykk. Stolserien åpner for 
spesialfarget understell, og 
selvfølgelig Fora Forms bred-
de innen tekstilalternativ. En 
stol som kan leve fra lounge til 
konferanse.
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Mattias Stenberg

Studio Mattias Stenberg er en 
av Skandinavias mest aner-
kjente designere med flere in-
ternasjonale designpriser å vise 
til. Studio Mattias Stenberg er 
basert i Stockholm og er Fora 
Forms første svenske designer 
siden Lindau & Lindekrantz på 
1970-tallet.
  

Stenbergs verk spenner fra 
moderne boligarkitektur til mø-
beldesign, belysning og hver-
dags objekter. Designstudioet 
fokuserer alle konsepter på å 
bli forstått av brukeren, og gir 
dermed en ærlig tilnærming til 
designene.
 

I sentrum av studioet er Mat-
tias Stenberg, en tidligere 
forretningskonsulent som ble 
arkitekt og designer. Denne 
unike erfaringen gir en unik 
tilnærming til design og pro-
blemløsning, og kunnskap om 
hvordan god design oppfattes 
og oppleves.
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Om Fora Form

Fora Form er en av Skandina-
vias største møbelprodusenter 
til sosiale områder der men-
nesker møtes. Vi har en visjon 
om å skape gode samspill i fire 
fokusområder: Spis sammen, 
jobb sammen, pust sammen 
og opplev sammen.
Siden 50 tallet har vi brukt 
design som et strategisk 
virkemiddel for å skape gode 
møteplasser i offentlige miljø. 

Gjennom innovasjon og god 
design skal vi skape gode 
samspill der mennesker møtes 
også i fremtiden.

For mer informasjon, 
ta kontakt med Markedssjef 
Pål Eid-Hviding tlf.: 95 21 22 53
e-post: peh:foraform.com


