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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.

Soft Top

by Brad Ascalon

Nestor

by Lars Hofsjö

Timeout

by Thomas Pedersen
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Soft Top
by

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 
formen har ändå något familjärt över sig, så att 

alla kan känna sig hemma även när man  
är långt därifrån. 
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”Soft Top är en enkel och praktisk 
stol som kan passa in nästan 
överallt, med en stor och lite 

charmig personlighet. Den är som 
en kompis man inte träffat på länge 

- man blir glad när man ses!”

Brad Ascalon
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Brad Ascalon
Brad Ascalons prisbelönta studio på Manhattan 
grundades 2006, bara ett år efter att han tog sin 
Master i industridesign på Pratt Institute i New 
York. Samma år utnämndes han till en av världens 
10 mest lovande designers i tidningen Wallpaper.
Den mångsysslande designern specialiserar sig 
på möbler för offentlig miljö, men arbetar också 
mycket med belysning, förpackningsdesign och 
en mängd andra specialbeställningar. Ascalon har 
ett rationellt och enkelt arbetssätt som kombineras 
med en stark känsla för både design och företag-
samhet. Just den självklara känslan för form är 
nedärvd från två generationer; både hans far och 
farfar var välrenommerade konstnärer, skulptörer 
och industridesigners.
 

Säg hej till  
Soft Top
En familjär form i ny tappning med många 
möjligheter – och som namnet antyder toppas 
designen av en förvånansvärt mjuk känsla. 

Stol på medstativ

Stol på benstativ

Karmstol på medstativ

Karmstol på benstativ
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Nestor
by

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! 



14

”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
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Lars Hofsjö
Lars Hofsjö är känd för sina innovativa men 
ändå tidlösa möbler, som passar lika bra 
i privat miljö som i offentlig. Med det egna 
företaget Rumbler utvecklar han gärna 
genomtänkta detaljer som antingen under-
lättar tillverkningen eller ger en oväntad extra 
funktion till möblerna – eller både och! Lars 
har en bakgrund i både industriell formgivning 
och möbeldesign, med utbildning på Konst-
fack och Nyckelviksskolan, vilket bidrar till att 
hans möbler ofta får en extra dimension och 
många möjligheter. 

Lär känna 
Nestor 
Nestor är möjligheternas mästare där 
tre sitsar, tre ryggar och ett ben kan 
kombineras på så många sätt att de 
knappt går att räkna.   

 
·

 
N

E W  D E

S
I

G
N

E

R
 ·

 
 

2
0

1 8



18

Timeout
by

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. 
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Thomas Pedersen
Thomas Pedersen har arbetat som både 
designer, producent och butiksägare innan 
han valde att fokusera på sin formgivning. 
Hans fascination för just möbeldesign sägs 
bottna i det faktum att man kan bygga 
modeller i skala 1:1. Bara då kan man 
prova designen med sin egen kropp, vilket 
han anser är det enda sättet att garantera 
resultatet på. Utöver det så har Thomas 
Pedersen ett formspråk med tydliga rötter i 
dansk design, där han kombinerar klassiska 
organiska linjer med nyskapande idéer. 
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Stol på medstativ  

Stol på benstativ   

Karmstol på medstativ

Karmstol på benstativ

Ta en titt på 
Timeout
Timeout bjuder på skönhet i alla 
bemärkelser; den är med sin stoppade 
sits och rygg ovanligt skön, och med 
sina rena linjer en sann skönhet!

”Timeout formgav jag med komforten i 
främsta rummet, även om man kanske 

inte tror det vid första anblick. Just 
kombinationen komfort och enkelhet är 

väldigt lyckad tycker jag själv!”

Thomas Pedersen 



Box 36, SE-288 21 Vinslöv, Sverige
Tel: +46 (0)44-855 50  info@skandiform.se

Showrooms
Stockholm Designstop Nackagatan 6, Stockholm

Studio L6, Lasarettsgatan 6, Göteborg
Skøyen Designcenter Drammensveien 130 C1, Oslo

skandiform.se

Producerad av: Lokal 54
Art Direction: Helena Radelius
Fotograf: Marcus Lawett
Inredning/Styling: Caroline Richter, Sofie Lawett
Texter: Malin Nordström 
Tryck: Litografen
Tack till Illums Bolighus






