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scandinavian sense

scandinavian sense

deciBel
by Ruud Ekstrand

Ja, vad ska man göra med en stol som på kort 
tid blivit mångas favorit? Höja den till skyarna! 
Populära deciBel växte till en barstol i två olika 
sitthöjder, och samtidigt kompletteras det lägre 

originalet med ett bord i samma serie. 

Deli
by Thomas Pedersen

Ibland vill man sitta både högt och tydligt.  
Deli erbjuder med sin mjuka sits och 

ryggstöd, organiska form och naturliga träben 
en ”riktig” sittplats - men i upphöjt format.  
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Jeffersson
by Alexander Lervik

På Alexander Lerviks första skisser av Jeffersson 
fåtölj hade den just träben, så även om vi nu 
förnyar serien, känns det ändå som att vi i all 

enkelhet återgår till originalet!

Primo
by Stefan Borselius

En stol som är en skulptur som är ett smycke  
i rummet, men som också bjuder på bästa tänkbara 
komfort. När den nu uppgraderas med ett nytt stativ 
av trä, får Primo direkt en mer klassisk framtoning. 

Isa
by Louise Hederström

Isa lanserades som en generös sittmöbel 
som för tankarna till ett böljande landskap. 

Nu har den slagit rot! 

Bombito
by Jonas Lindvall

Bombitos många olika utföranden skapar 
mångfald av bara farten, och när vi nu 

lanserar den med träben känns det som  
en fullkomligt naturlig förändring. 

Några av våra mest populära stolar har fått nya 

ben, helt i trä. Det är en liten förändring som gör 

stor skillnad, på ett fullständigt naturligt sätt. 

Samtidigt passar vi på att presentera våra helt 

nya modeller med samma vackra fokus på trä. 

Välkommen att titta närmare på produkter som 

är vilsamma både för kropp, knopp och själ.
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