iQseat, lanserades av Götessons 2020.

o4i Design Studios grundare; Henrik Kjellberg och Jon Lindström.

o4i Design Studio
o4i Design Studio grundades 2005 av MFA Senior Designkollegorna
Henrik Kjellberg och Jon Lindström; de träffades under sin studietid
på Konstfacks Högskola för konst, design och konsthantverk i
Stockholm 1996 och de kommande åren samarbetade duon i en
mängd olika möbelprojekt som så småningom manade dem att
starta sin egen designstudio: o4i (står för: office for ideas).

iQseat | 2020

Flexibel, bekväm, lekful och stilren - några ord som beskriver
iQseat. Luta dig tillbaka på denna bekväma sittmöbel med
ryggstöd eller vrid runt ryggstödet till ett bord för att anteckna idér.
iQseats multifunktion med hjul gör den lämplig i många olika typer
av rum. Välj mellan vita eller svarta detaljer - bordet, hjulen och
Duon har en gedigen erfarenhet från tidigare studier och jobb både röret följer färgvalet. o4i Design Studio har designat iQseat, vilken
inom möbeldesign, industridesign och arkitektur i Stockholm, Oslo Götessons har realiserat och producerat.
och New York. Med bas i Stockholm fokuserar studion på samtida
möbler för offentliga och privata miljöer och utvecklar unika koncept
för den internationella marknaden. Uppdragsgivare inkluderar IKEA,
Blå Station, Gärsnäs, David Design, de Nord, Lappset, Lundbergs
Möbler, Maze Interior, Mitab (Sverige), Fritz Hansen (Danmark),
Martela (Finland), Plycollection (Lettland), EQ3 (Kanada), Dune NY
och Peter Pepper (USA).
“Vi har ett multidisciplinärt förhållningssätt till produktdesign baserat
på modern och ansvarstagande massproduktion. Vi drivs av
nyfikenhet för ny teknologi, beteenden, material och processer och
finner lika mycket glädje i att utforska möjligheterna till förbättring
inom strikta ramar som vi gör i att hitta lösningar som utmanar det
som förväntas”, förklarar Henrik Kjellberg. De arbetar i en bredd av
olika medier, från 3D-modeller till fullskaliga prototyper och använder
det de anser mest lämpligt för att utveckla, testa och förbättra sina
idéer till fulländning och slutproduktion.
Deras produkter har belönats med flertalet priser, såsom IDA
International Design Awards 2007 (USA), Red Dot Award 2005
(Tyskland), Good Design Award 2005 (USA), I.D Magazine
Distinction Award 2001 och 2005 (USA), Excellent Swedish Design
Award 2000 (Sverige), Forsnas Prize 1997 (Sverige) German Design
Prize Nominee 2006 (Tyskland) och en dubbel ADEX Platinum Award
2007 (USA).

