2018-02-06
Pressmeddelande
Stockholm Furniture Fair, Skandiform produktnyheter 2018
Med årets nyheter vill vi presentera möbler som gör det enkelt att skapa flexibla och
praktiska – men framför allt behagliga – miljöer. Här finns det gott om plats för att mötas,
inspirera och inspireras, varje dag.
NESTOR MODULSOFFA
Design: Lars Hofsjö
Nestor består av
sju till synes enkla delar som tillsammans erbjuder tusen möjligheter; från en fristående
liten bänk till en slingrande lång soffa. Flexibilitet behöver faktiskt inte vara krångligare än
så här; nätt, skön och full av möjligheter!
”Jag ville göra en avskalad, enkel modulsoffa med hög flexibilitet. Sittytor i olika längder
med en rygg som är flyttbar. Enheter som ben finns bara i en variant som fungerar på alla
positioner för att förenkla så mycket som möjligt. Nestor har ett nätt uttryck och tar liten
plats och erbjuder hög komfort. Jag tycker den passar fint i Skandiforms nutida design
med god funktion och hög kvalitet.
Nestor är mitt första samarbete med Skandiform och jag tycker att det blev ett resultat
som speglar vår gemensamma nämnare: Nutida funktionell kvalitet. Inte trendigt, utan
just nutida! Det är ett vackert ord.”
/Lars Hofsjö

SOFT TOP STOL
Design: Brad Ascalon
Gäst eller besökare,
det är frågan. Soft Top är främst tänkt för offentlig miljö med många besökare, och tillgodoser alla krav på flexibilitet, kvalitet och prisvärdhet som det innebär. Men designen
har ändå något familjärt över sig, så att alla kan känna sig hemma även när man är långt
därifrån.
”Tanken med Soft Top var att skapa en prisvärd, användbar och stapelbar stol. Vi hade
två mål – för det första ville vi skapa en stol som var både unik och enkel, samtidigt som
det var det viktigt att tänka både på prisnivån och andra krav. För det andra ville vi att stolens design – i alla dess varianter – skulle passa i nästintill vilken miljö som helst. Soft Top
fungerar utmärkt i kontor, skolor, receptioner, hemmakontor, offentliga och privata miljöer
och ger överallt en skön, varm och charmig hemkänsla.”
/ Brad Ascalon

TIMEOUT STOL
Design: Thomas Pedersen
Timeout betyder som bekant
att ta en taktisk paus, eller som man också säger; lyssna på ett föredrag eller ha konferens.
Stolen Timeout är perfekt för ändamålet eftersom den med sina rena linjer är vilsam för
ögat och ovanligt skön för resten av kroppen.
”Komforten har varit ett centralt element vid framtagningen av Timeout. Jag har arbetat
med att ge stolen ett enkelt och lätt uttryck, som stämmer överens med mitt organiska
formspråk. Just kombinationen komfort och enkelhet är väldigt lyckad tycker jag själv!
Timeout är en vacker och allsidig stol som passar in i de flesta sammanhang.”
/Thomas Pedersen
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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.
Hur vi arbetar
I nära samarbete med våra formgivare utvecklar vi ständigt våra befintliga familjer och skapar nya modeller med våra medvetna kunders förväntningar i fokus.
Våra möbler är lika funktionella som stilrena och stabila. Ofta är det de unika konstruktionerna som gör att vi vinner priser och får utmärkelser för vår design.
Att skapa och tillverka en möbel kräver tid, tålamod och yrkesskicklighet. Med omsorgsfull
precision väljer vi ut de material och leverantörer som klarar våra högt ställda krav.
Vi ritar, tar fram prototyper, testar, förvandlar, förändrar och förfinar varje detalj innan vi går i
produktion. Sista handen vid varje möbel läggs alltid vid vår fabrik i Vinslöv.
I vårt arbete strävar vi efter att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Vi använder rena,
oblandade material så långt det går, vilket främjar källsortering och återvinning.
För att främja ett ansvarsfullt skogsbruk och öka andelen FSC-certifierad råvara har vi
valt att FSC-certifiera oss. Vi är även certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS
18001.
I allt vi gör och alla beslut vi tar arbetar vi efter att följa ISO 26000, en internationell standard med riktlinjer för socialt ansvar.
Besök även www.skandiform.se

