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Under Stockholm Furniture Fair lanserar Skandiform 
både en fåtölj som är inspirerad av blomblad och två 
nya stolar, en komfortabel konferensstol med mjuka 
former och en generös superstaplare. Dessutom har 
den prisbelönta stolen Deli utökats med ytterligare 
en modell. 

15
02

03

  SKANDIFORM LANSERAR 
  BLOMINSPIRERAD  
FÅTÖLJ OCH NYA STOLAR



Box 36, SE-288 21 Vinslöv, Sweden. Tel +46 (0)44-855 50 Fax +46 (0)44-855 55. E-mail: info@skandiform.se Web: www.skandiform.se

Pressmeddelande 150203

Stockholm Furniture Fair:
Skandiform lanserar blominspirerad fåtölj och nya stolar

Under Stockholm Furniture Fair lanserar Skandiform både en fåtölj som är inspirerad av blomblad 
och två nya stolar, en komfortabel konferensstol med mjuka former och en generös superstaplare. 
Dessutom har den prisbelönta stolen Deli utökats med ytterligare en modell. 
 Just nu pågår Stockholm Furniture Fair i Älvsjö. Varje år samlas Skandinaviens främsta möbelföretag för att 
visa upp sina nyheter för året. Skandiform, vars fokus är möbler för kontor och offentliga miljöer, presenterar 
flera nya produkter under mässan. 
 Den nya fåtöljen Petals är designad av gruppen Stone Designs. Fåtöljen är inspirerad av blomblad med en 
omslutande utformning som gör det möjligt att avskärma sig från omgivningen. Bakom Stone Designs står de 
spanska formgivarna Cutu Mazuelos och Eva Prego. 

 

Stolen Primo som även lanseras på mässan är både bekväm med svankstöd och mjuka partier samt estetiskt 
tilltalande med en feminin utformning. Stolen är anpassad för att användas i konferensrum, men kan också 
placeras i restaurangmiljöer. Primo, som är formgiven av Stefan Borselius, är den första möbeln i en serie som 
kommer att utökas med fler modeller. 
På mässan visas även den nya stolen Oval som finns i svart, vitt och brunt, med eller utan armstöd. Oval är 
en generös stapelbar stol vilket gör att den passar bra i miljöer som ofta möbleras om efter behov. Modellen 
är formgiven av Claesson Koivisto Rune, en designtrio bestående av Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola 
Rune.
Stolen Deli finns sedan tidigare i Skandiforms sortiment, men på Stockholm Furniture Fair introduceras ytterli-
gare en modell, en version med hjulunderrede. Stolen ger, precis som tidigare, ett bra svankstöd som skapar 
komfort såväl vid lunchbordet som vid skrivbordet. Deli är designad av Thomas Pedersen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Jönsson, Marknadskoordinator: 
camilla.jonsson@skandiform.se, växelnummer 044-855 50 eller direktnummer: 044-855 72

Skandiform på Stockholm Furniture Fair: Monter A27:18

Om Skandiform
Skandiform är en av Nordens ledande leverantörer av möbler för kontor och offentliga miljöer. Huvudkontoret ligger i skånska Vinslöv och 
bolaget har showrooms i Stockholm, Göteborg och Oslo. Skandiform grundades 1962 och har 29 anställda. Besök även www.skandiform.se  

PETALS PRIMO OVAL DELI


