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Mötet är ett av våra viktigaste arbetsredskap. Det 
är när vi träffas öga mot öga och tar tillvara varandras 
kompetenser och erfarenheter som bra idéer växer 
till någonting mer. Därför är mötet centralt för oss på 
Materia, både i vår egen arbetsprocess och i våra 
möblers funktioner.

Vår filosofi innebär att vi utgår från användarens 
behov. Bra design är inte bara något som är vackert 
att se på. För att vara relevant måste den ha ett syfte. 
Genom att utgå från ett sammanhang där rummet står 
lika mycket i fokus som den enskilda möbeln kan vi 
främja aktiva och värdeskapande möten. 

I den här produktöversikten presenterar vi 
resultatet av vårt arbete. Du kommer bland annat att 
få bekanta dig med årets Newcomer – Lean In. En 
möbel som utmanar det konventionella sättet att an-
vända interiören och ger form åt ett naturligt beteen-
de – att luta oss medan vi står. Ett annat exempel är 
Pax. En skön fåtölj med ett nätt uttryck som designats 
med ledordet footprint. Formen är en lek med en tredi-
mensionell linje som vandrar från rygg till armstöd och 
vidare till sitsen. 

Kort sagt, två möbler för möten. De och många fler 
kan du läsa mer om på de kommande sidorna. 
 

Design skapad för ett
sammanhang. 
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Ett spännande år för oss som älskar möbeldesign.  
Vi introducerar ett flertal helt nya produkter med innovativa 
lösningar som förenklar vardagen.

Lean In är allt en Newcomer från Materia ska vara. 
Utmanande, ifrågasättande och samtidigt så självklar. En 
smart lösning som uppmuntrar stående möten. Eller bara ett 
stöd medan du väntar. Pax inbjuder oss tvärtom att sitta – en 
skön fåtölj vars form är en lek med en tredimensionell linje. 
Avant finns nu som soffa med enkel eller dubbel sits och våra 
soffor och fåtöljer i Point kan från och med i år kompletteras 
med höga ryggar, gavlar och tak. Neo Lite är ännu en 
uppdatering och finns nu med sittskal i plast samt trästativ. 
Cactus är en ny kollektion klädhängare som hämtar sin 
form från natu-rens mjuka kurvor och kaktusens solida blad. 
Modulo är en flexibel förvaringslösning med struktur och 
lekfullhet som ledord medan sittpuffen Ribbon fångar upp 
vår kärlek till material och sömnadsarbete. 

Välkommen till 
2016.    

1. Point 2. Neo Lite 3. Cactus 4. Ribbon
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Newcomer 
2016

Lean In.
En nykomling som stöttar dig.

Utmärkelsen Newcomer är vårt sätt att hylla de unga, 
modiga formgivarna. Varje år utser vi en vinnare med en 
idé som vi tycker förtjänar att bli verklighet och en del av 
vårt sortiment. Läs mer om projektet på materia.se.

Utmärkelsen Newcomer belönar de som 
ifrågasätter, tänker nytt och designar smart. Och 
det har Kaja Solgaard Dahl gjort. Kaja är utbil-
dad formgivare vid Beckmans i Stockholm och 
har en master-examen från ECAL i Design for 
Luxury and Craftsmanship i Lausanne, Schweiz. 
Hennes design bygger på konstnärlig research 
och en bra story. Syftet är att skapa möbler som 
tänjer gränser. Kaja Solgaard Dahl har just på-
börjat sin professionella karriär, men har redan 
hunnit göra avtryck på designscenen. Dels som 
Materias Newcomer 2016, men också som en 

av årets examinerade designers i Wallpaper 
Magazine Graduation Directory.

Kajas bidrag till vårt sortiment heter Lean In.   
En möbel som utmanar det konventionella sättet 
att  använda interiören och ger form åt ett 
naturligt beteende — att luta oss medan vi står. 
Lean In vägghängs och bildar ett inbjudande 
mjukt stöd för kroppen. Den passar särskilt bra 
i utrymmen med begränsad plats eller rum där 
man vistas en kortare tid eller vill skapa nya sätt 
att röra sig och interagera. 



Stack barpall
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 510 x d 525 x h 950/1110 x  
sh 630/780 mm
Produktinfo: Sittskal i ekfanér, björkfanér eller vit-
pigmenterad askfanér alt. sittskal av polypropén 
vit, grå, svart, röd eller dimturkos. Oklädd eller 
klädd sits. Trådstativ i krom alt. vit, svart eller 
silvergrå pulverlack. Stapelbar.

Stack barpall med armstöd
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 510 h 950/1110 x sh 630/780 mm
Produktinfo: Sittskal av polypropén vit, grå, svart,  
röd eller dimturkos med karmskoning i motsva-
rande färg alt. sittskal i ekfanér, björkfanér eller 
vitpigmenterad askfanér med karmskoning i svart 
polypropén. Oklädd eller klädd sits. Trådstativ 
i krom alt. vit, svart eller silvergrå pulverlack. 
Stapelbar.

Plint barpall
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 380 x d 390/430 x h 630/790 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder. Stativ  
i krom alt. vit eller silvergrå pulverlack.

Plint bänk
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 600 x d 390 x h 630 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder. Stativ  
i krom alt. vit eller silvergrå pulverlack.

Plint gungbänk
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 600 x d 400 x h 630 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder. Stativ  
i krom alt. vit eller silvergrå pulverlack.

Turner barpall
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 440 x d 490 x h 860/1010 x  
sh 630/780 mm
Produktinfo: Sittskal helklätt i tyg eller läder. Stativ 
i krom. Vridbar.

Platon Lite pall
Design: Lucas E Hinnerud
Mått: Ø 395 x d 550 x h 470 x sh 395 mm
Produktinfo: Stomme av rotationsgjuten polyetén, 
svart eller rödorange. Lämplig även för utom- 
husbruk.

Pallar/Barpallar

Bönan barpall
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 430 x d 340 x h 630/780 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder.  
Stativ i krom eller silvergrå pulverlack.

Mayflower barpall
Design: Thomas Bernstrand, Lars Pettersson 
Mått: b 450 x d 390 x h 820/970 x  
sh 630/780 mm
Produktinfo: Sittskal av formsprutad polypropén, 
vit, svart eller orange. Oklädd eller klädd sits. 
Stativ i krom eller silvergrå pulverlack. Stapelbar.

Monolog pall
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 400 x d 400 x h 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Quiltad 
sits. Handtag av läderskodd keder, Tärnsjö svart 
eller natur. Tassar i formsprutad polyeten, svart.  
I serien ingår också fåtölj, soffa och bänk.

Neo barpall
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 505 x d 480 x h 820/970 x  
sh 630/780 mm
Produktinfo: Sittskal helklätt i tyg eller läder. Tråd-
stativ i krom eller silvergrå pulverlack. Stapelbar.
I serien ingår också stol/karmstol och konfe-
rensstolar.

Elephant barpall
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 480 x h 630/780 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder alt. 
svart integralskum. Stativ i krom eller silvergrå 
pulverlack. I serien ingår också pall och bänk.

Elephant pall
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 480 x h 430 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder alt. 
svart integralskum. Stativ i krom eller silvergrå 
pulverlack. I serien ingår också barpall och bänk.

Adam barpall
Design: Simo Heikkilä, Yrjö Wiherheimo
Mått: b 490 x d 460 x h 930/1080 x  
sh 630/780 mm 
Produktinfo: Sittskal i björkfanér alt. vit eller svart 
melamin. Oklädd, klädd sits eller helklädd. 
Stativ i krom eller silvergrå pulverlack. Stapelbar.

Boullée pall
Design: Anders Johnsson
Mått: Ø 525 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Botten-
platta av stålplåt i krom samt svart EPDM-gummi.

Cap pall
Design: Axel Bjurström, Mia Cullin
Mått: Ø 410 x h 425 mm
Produktinfo: Stomme av formpressad polyester- 
filt, antracitgrå. Ring av formsprutad polypropén 
i 6 olika kulörer. Staplingsvagn (10 pallar) som 
tillbehör i svart pulverlack.

Neo barpall
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 450 x d 480 x h 825/975 x  
sh 630/780 mm
Produktinfo: Sittskal helklätt i tyg eller läder. 
Stativ i krom eller silvergrå pulverlack. Vridbar. 
Finns även som golvfast variant. I serien ingår 
också stol/karmstol och konferensstol.

Plektrum barpall
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 505 x d 430 x h 730/880 x  
sh 630/780 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder alt. 
svart eller röd integralskum. Stativ i krom eller 
silvergrå pulverlack. Stapelbar.
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Neo Lite stol/karmstol (plast-/träskal)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 510/530/545 x d 520/525 x h 800 x 
sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i björk alt vitpigmenterad eller 
svartbetsad ask. Sittskal av polypropén i vit, grå, 
svart eller stormblå. Oklädd, klädd sits eller hel-
klädd. Stativ 4-bent i krom alt. vit, svart eller silvergrå 
pulverlack. Stapelbar.

Neo Lite stol/karmstol (träskal)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 510/530/545 x d 520/525 x h 800 x 
sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i björk alt vitpigmenterad eller 
svartbetsad ask. Oklädd, klädd sits eller helklädd. 
Trådstativ i krom alt. vit, svart eller silvergrå pulver-
lack. Stapelbar.

Stolar

Neo Lite stol/karmstol (plastskal)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 510/530/545 x d 520/525 x h 800 x 
sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i polypropén vit, grå, svart 
eller stormblå. Oklädd eller klädd sits. Trådstativ 
i krom alt. vit, svart eller silvergrå pulverlack. 
Stapelbar.

Nyhet

Adam stol/karmstol
Design: Simo Heikkilä, Yrjö Wiherheimo
Mått: b 490/540 x d 500 x h 900 x sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i björkfanér alt. vit eller svart 
melamin med eller utan armstöd. Oklädd, klädd 
sits, klädd sits och innerrygg eller helklädd. Stativ i 
krom eller silvergrå pulverlack. Stapelbar.

Bone stol
Design: Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit 
Mått: b 510/560 x d 540 x h 790 x sh 440 mm
Produktinfo: Sittskal av polypropén vit, svart,
beige, blå eller gul. Oklädd, klädd sits eller 
helklädd. Stativ 4-bent, trådstativ eller 4-ving 
hjul alt. tass (ej vridbart), i krom eller silvergrå 
pulverlack. 

Neo konferensstol (medium rygg)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 480/555/580/590 x d 575 x  
h 880/860 –  930 x sh 450/430  –  500 mm
Produktinfo: Stomme medium rygg, helklädd i tyg 
eller läder. Med eller utan armstöd i olika utföran-
den. Stativ i olika utföranden, krom eller silvergrå 
pulverlack.

Mayflower stol/karmstol
Design: Thomas Bernstrand, Lars Pettersson 
Mått: b 520/570 x d 540 x h 850 x sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal av polypropén vit, svart eller 
orange. Oklädd eller klädd sits. Med eller utan 
armstöd. Stativ i krom eller silvergrå pulverlack. 
Stapelbar. Tillbehör skrivskiva.

Neo konferensstol (hög rygg)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 480/555/580/590 x d 575 x  
h 1 070/1 050  – 1 120 x sh 450/430  – 500 mm
Produktinfo: Stomme hög rygg, helklädd i tyg 
eller läder. Med eller utan armstöd i olika utföran-
den. Stativ i olika utföranden, krom eller silvergrå 
pulverlack.

Neo Lite stol (plast-/träskal)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 510 x d 520 x h 800 x sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i björk alt vitpigmenterad 
eller svartbetsad ask. Sittskal av polypropén i vit, 
grå, svart eller stormblå. Oklädd, klädd sits eller 
helklädd. Stativ 4-bent i vitpigmenterad ask alt. 
vit- eller svartbetsad ask.

Giro konferensstol
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 600 x d 585 x h 855 x sh 460 mm
Produktinfo: Sits- och ryggstomme helklädd i 
tyg eller läder. Stativ 5-vingat i krom med hjul, 
vridbart.

Giro konferensstol
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 600 x d 585 x h 855 x sh 460 mm
Produktinfo: Sits- och ryggstomme helklädd  
i tyg eller läder. 4-bent stativ i krom

Nyhet

Bone stol
Design: Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit 
Mått: b 510/560 x d 540 x h 790 x sh 440 mm
Produktinfo: Sittskal av polypropén vit, svart,
beige, blå eller gul. Oklädd, klädd sits eller 
helklädd. Stativ 4-bent, trådstativ eller 4-ving 
hjul alt. tass (ej vridbart), i krom eller silvergrå 
pulverlack. 

Nyhet

Stack stol/karmstol (plastskal)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 480/500/510/520 x d 500 x  
h 770 x sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal av polypropén vit, grå, svart, 
röd eller dimturkos med/utan karmskoning i 
matchande färg. Oklädd eller klädd sits. 4-bent 
eller trådstativ, i krom alt. vit, svart eller silvergrå 
pulverlack. Stapelbar. Tillbehör skrivskiva.

Stack stol/karmstol (träskal)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 480/500/510/520 x d 500 x  
h 770 x sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i ekfanér, björkfanér eller vit- 
pigmenterad askfanér med/utan karmskoning  
i svart polypropén. Oklädd eller klädd sits. 
4-bent eller trådstativ, i krom alt. vit, svart 
eller silvergrå pulverlack. Stapelbar. Tillbehör 
skrivskiva.

Partner konferensstol
Design: Jacob Zeilon
Mått: b 610 x d 640 x h 860  –  940/ 
880  –  950 x sh 410  –  490/430  –  500 mm
Produktinfo: Stomme helklädd i tyg eller läder. 
Med eller utan armstöd. Vridbart stativ 5-vingat i 
krom eller silvergrå pulverlack, glidfot eller hjul.

Partner konferensstol
Design: Jacob Zeilon
Mått: b 520 x d 640 x h 900 x sh 450 mm
Produktinfo: Stomme helklädd i tyg eller läder. 
Med eller utan armstöd. 4-bent stativ i krom eller 
silvergrå pulverlack.

Neo konferensstol (låg rygg)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 470/480/555/560 x d 535 x  
h 800 x sh 450 mm
Produktinfo: Stomme låg rygg, helklädd i tyg eller 
läder. Med eller utan armstöd i olika utföranden. 
Stativ i olika utföranden, krom eller silvergrå 
pulverlack.

Viper stol/karmstol 
Design: Henning Eklund, Kajsa Kelly
Mått: b 500 x d 500 x h 800 x sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal i björkfanér alt. vit eller svart 
melamin. Oklädd, klädd sits, klätt innerskal eller 
helklädd. Stativ i krom eller silvergrå pulverlack. 
Stapelbar. Tillbehör skrivskiva.
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Coat fåtölj
Design: Fredrik Färg
Mått: b 1 130 x d 1000 x h 830/1 000 x  
sh 380 mm
Produktinfo: Stomme av pressad polyesterfilt, 
antracitgrå. Manschettknappar av mattkromad 
zink. Stativ av formpressad ek, svartbetsad. 
Uppvikbar rygg.

Clip fåtölj
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 640 x d 890 x h 740 x sh 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Stativ i 
krom eller silvergrå pulverlack. Tillbehör skriv-
skiva i transparent frostad akryl samt kontaktdon 
integrerat på pelaren.

Centrum Medio fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 765 x d 690 x h 860 x sh 445 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Vridbart 
stativ med retur i krom alt. vit eller silvergrå 
pulverlack.

Centrum Grande fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 850 x d 810 x h 925 x sh 425 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Vridbart 
stativ med retur i krom alt. vit eller silvergrå 
pulverlack.

Couture soffa
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 2250 x d 850 x h 785 x sh 440 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Rygg-
plymå 1000 mm är quiltad. Bottenplatta i vitt 
HPL laminat, valnötsfanér eller vitpigmenterad 
askfanér. Ben i valnöt eller vitpigmenterad ask. 
Skivans kantlist följer benens utförande.

Couture bänk 
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 800 x d 800 x h 440 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder med två 
knappar på sits. Tyg- eller läderklädd botten-
platta. Ben i valnöt eller vitpigmenterad ask.

Couture fåtölj
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 800 x d 800 x h 785 x sh 440 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Rygg-
plymå har alltid knappar. Tyg- eller läderklädd 
bottenplatta (endast utan sideboard). Ben i valnöt 
eller vitpigmenterad ask. Fåtölj finns även inkl. side- 
board höger, vänster eller bakom i vitt HPL laminat, 
valnötsfanér eller vitpigmenterad askfanér som 
tillbehör. 

Couture soffa inkl sideboard
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 2250 x d 850 x h 785 x sh 440 x 
bordshöjd 240 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Botten-
platta/sideboard i vitt HPL laminat, valnötsfanér 
eller vitpigmenterad askfanér. Ben i valnöt eller 
vitpigmenterad ask. Skivans kantlist följer benens 
utförande. Kontaktdon integrerat i skivan som 
tillbehör. 

Fåtöljer/Soffor/Bänkar

Centrum fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 560 x d 620 x h 835 x sh 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Vridbart 
stativ med retur i krom alt. vit eller silvergrå 
pulverlack.

Avant soffa enkel
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 1300/2000 x d 640 x h 780 x
 sh 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Stativ av  
stålrör i krom eller silvergrå pulverlack. Som till- 
behör finns elbestyckning under sits.

Avant soffa dubbel
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 1300/2000 x d 1280 x  h 780 x
sh 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Stativ av  
stålrör i krom eller silvergrå pulverlack. Som till- 
behör finns elbestyckning under sits.

Air fåtölj
Design: Jesper Ståhl
Mått: b 575/590 x d 580 x h 870 x  
sh 420/450 mm
Produktinfo: Stomme i björkfanér alt. vitpigmenterad 
eller svartbetsad askfanér. Insida med limmat 
läder alt. klädd insida i tyg eller läder. Med eller 
utan armstöd. Stativ och armstöd i olika 
utföranden. 

Air fåtölj
Design: Jesper Ståhl
Mått: b 575/590 x d 580 x h 870 x  
sh 420/450 mm
Produktinfo: Stomme i björkfanér alt. vitpigmenterad 
eller svartbetsad askfanér. Insida med limmat 
läder alt. klädd insida i tyg eller läder. Med 
eller utan armstöd. Stativ och armstöd i olika 
utföranden. Vridbar.

Avant bänk
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 1300/2000 x d 925 x h 760 x  
sh 460 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Stativ av  
stålrör i krom eller silvergrå pulverlack. Som till- 
behör finns elbestyckning i bord.

Blanket soffa
Design: Front
Mått: b 2100 x d 1100 x h 920 x sh 410 mm
Produktinfo: Stativ av formpressad plywood i 
klarlackad, vitbetsad eller svartbetsad ek. Täcke 
av quiltad, formskuren viskoelastisk polyeter. 
Keder i samma tyg som soffa alt. läder.

Bone fåtölj
Design: Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit 
Mått: b 780 x d 660 x h 765 x sh 390 mm
Produktinfo: Utsida i ekfanér, valnötsfanér eller 
vitlack med klädd insida alt. helklädd. Tyg eller 
läder. Trådstativ i krom eller vit pulverlack.

Avec soffa
Design: Birgitta Lööf
Mått: b 1490/1750/2 030 x d 705 x h 840 x 
sh 440 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Löstagbar 
dyna. Fällbara gavlar. Stativ i krom eller silver-
grå pulverlack.

Bone fåtölj
Design: Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit 
Mått: b 780 x d 660 x h 765 x sh 390 mm
Produktinfo: Utsida i ekfanér, valnötsfanér eller 
vitlack med klädd insida alt. helklädd. Tyg eller 
läder. Krysstativ vridbart med retur i krom eller 
vit pulverlack.

Nyhet Nyhet
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Mayflower balksoffa
Design: Thomas Bernstrand, Lars Pettersson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Sittskal av polypropén, vit, svart 
eller orange. Oklädd eller klädd sits. Med eller 
utan armstöd. Balk och ben i krom eller silvergrå 
pulverlack. Fot i svart eller silvergrå pulverlack.

Mimic bänk
Design: Nathalie Adenling
Mått: b 1730 x d 1200 x sh 580 mm
Produktinfo: Stoppning av formskuret memory 
foam. Klädsel tyg i beige, svart eller röd. Ben 
av massiv ek alt. ben av bockad stålplåt i krom.

Minimal soffa/fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Avtagbar 
klädsel på sits som tillval. Soffa med eller utan 
armstöd. Fåtölj med armstöd. Stativ av massiv björk.

Monolite fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 560 / 680 x d 630 x h 795 x sh 450 mm
Produktinfo: Helkädd i tyg eller läder. Med eller  
utan armstöd. Finns med låg eller hög rygg. 
Medar eller ben i krom alt. vit eller silvergrå pulver- 
lack. Rondellstativ med retur i krom. Tillbehör 
armstödsbricka till låga armstöd.

Monolite soffa/bänk
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Helkädd i tyg eller läder. Med eller 
utan armstöd. Finns med låg eller hög rygg. 
Medar eller ben i krom alt. vit eller silvergrå 
pulverlack. Tillbehör armstödsbricka till låga 
armstöd.

Monolite kupé/bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Klädsel sits och rygg i tyg eller 
läder. Klädsel kupévägg i tyg. Med eller utan 
gavlar i olika format. Medar eller ben i krom  
alt. vit eller silvergrå pulverlack.

Longo bänk/soffa
Design: Komplot Design
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Soffa med 
eller utan armstöd. Stativ i krom eller silvergrå 
pulverlack.

Fåtöljer/Soffor/Bänkar

Le Mur kupé/bord
Design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Klädsel sits i tyg eller läder. Klädsel 
övrigt i tyg. Klädda knappar samt klädknapp  
i krom eller silvergrå pulverlack. Le Mur bord  
i vitt HPL laminat eller vitpigmenterad ask. 
Uppfällbara klaffar. Stativ i krom eller silvergrå 
pulverlack.

Element balksoffa
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450/480 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Med eller 
utan armstöd. Balk och ben i krom, fot i svart 
pulverlack. Bordsskiva i vitt kompaktlaminat  
med svart kärna. Papperskorg svart.

Fat soffa/bänk
Design: Thomas Bernstrand, Lars Pettersson
Mått: b 1200/1 600 x d 470/580 x  
h 450/820 x sh 450 mm
Produktinfo: Trädetaljer av massiv stavlimmad 
ek, klarlack eller svartlack. Stativ av stål, svart 
pulverlack. Förberedd för golvmontage.

Frame fåtölj
Design: Ola Giertz
Mått: b 850 x d 420 x h 1 850 x sh 450 mm
Produktinfo: Stomme av formpressad plywood. 
Helklädd i tyg. Stativ av massiv vitpigmenterad ask.

Hub fåtölj
Design: Carl Öjerstam
Mått: b 900 x d 790/810 x h 710 x  
sh 420 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Tassar el-
ler vridbart stativ i krom eller silvergrå pulverlack.

Le Mur soffa
Design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450/630 mm
Produktinfo: Klädsel sits i tyg eller läder. Klädsel 
rygg och gavlar i tyg. Klädda knappar samt kläd- 
knapp i krom eller silvergrå pulverlack. Stativ i 
krom eller silvergrå pulverlack. 

Elephant bänk
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 1200 x h 430 mm
Produktinfo: Sits helklädd i tyg eller läder. Stativ  
i krom eller silvergrå pulverlack. I serien ingår 
också pall och barpall.

Lean In väggbänk
Design: Kaja Solgaard Dahl
Mått: b 550x d 210 x h 860 (rak) 
b 625 x d 625 x h 860 (hörn)
Produktinfo: Stomme av plywood. Helklädd i 
tyg eller läder. Upphängningsbeslag av stålplåt 
i svartlack.

Couture balksoffa
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 2250 x d 850 x h 785 mm x sh 440 x 
bordshöjd 240 mm
Produktinfo: Två fåtöljer helklädda i tyg eller läder. 
Bottenplatta i vitt HPL laminat, valnötsfanér eller 
vitpigmenterad askfanér. Ben i valnöt eller vit- 
pigmenterad ask. Kontaktdon integrerat i skivan 
som tillbehör. Balksoffa finns även med bänksits x 2.

Le Mur soffa
Design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450/630 mm 
Produktinfo: Klädsel sits i tyg eller läder. Klädsel 
rygg och gavlar i tyg. Klädda knappar samt kläd- 
knapp i krom eller silvergrå pulverlack. Stativ  
i krom eller silvergrå pulverlack. 

Nyhet

Monolite soffa
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 450 mm
Produktinfo: Helkädd i tyg eller läder. Med eller 
utan armstöd. Finns med låg eller hög rygg. 
Medar eller ben i krom alt. vit eller silvergrå 
pulverlack.
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Rondo bänk
Design: Komplot Design
Mått: Ø 600/Ø 1200 x h 450 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Ben i krom 
eller silvergrå pulverlack.

Fåtöljer/Soffor/Bänkar

Ribbon bänk
Design: Mia Cullin
Mått: b 860 x d 860 x h 410 (hexagon)
b 1200 x d 1200 x h 410 (oktagon)
Produktinfo: Klädsel flätad i filtyger, enfärgat 
eller fyrfärgat. Träsockel i svartlack.

Roscoe fåtölj
Design: Steinar Hindenes, Frode Myhr 
Mått: b 600 x d 765 x h 835 x sh 400 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. 4-bent 
stativ i krom.

Point soffa
Design: Fredrik Mattson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 440/470 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Armstöd 
point med eller utan integrerat kontaktdon och/
eller kontaktdon under sits, som tillbehör. Stativ  
i krom eller silvergrå pulverlack alt. stativ i 
vitpigmenterad, vit- eller svartbetsad ask.

Point bänk
Design: Fredrik Mattson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 440/470 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Bänk-
armstöd med eller utan integrerat kontaktdon 
och/eller kontaktdon under sits, som tillbehör. 
Stativ i krom eller silvergrå pulverlack, alt. stativ i 
vitpegmenterad, vit- eller svartbetsad ask.

Nyhet

Roscoe fåtölj
Design: Steinar Hindenes, Frode Myhr 
Mått: b 600 x d 765 x h 835 x sh 400 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Vridbart 
krysstativ i krom.

Monolog bänk
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 380 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Quiltad 
sits. Tassar i formsprutad polyeten, svart. Kopp-
lingsenheter/bord i vitlack, bestyckade med 
tidningsställ, blomlåda eller kontaktdon. I serien 
ingår också fåtölj, soffa och pall.

Multi soffa/fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 420 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Fast sits 
alt. sitsplymå. Med eller utan brett lågt armstöd. 
Trumpetfot eller fyrkantsmed i krom eller vit 
pulverlack. 

NyhetNyhet

Omni fåtölj
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 805 x sd 505 x h 720 x sh 415 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Stativ fast 
eller vridbart med retur i krom alt. vit eller svart 
pulverlack. 

Omni bänk
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 805 x h 415 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Stativ fast 
i krom alt. vit eller svart pulverlack.

Point soffa
Design: Fredrik Mattson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 440/470 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Låga arm- 
stöd. Stativ i krom eller silvergrå pulverlack, alt. 
stativ i vitpegmenterad, vit- eller svartbetsad ask. 
Tillbehör kontaktdon under sits. 

Point soffa
Design: Fredrik Mattson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 440/470 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Svängt 
armstöd fungerar både som ryggstöd och 
armstöd. Stativ i krom eller silvergrå pulverlack, alt. 
stativ i vitpegmenterad, vit- eller svartbetsad ask. 
Tillbehör kontaktdon under sits. 

Monolog soffa/fåtölj
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, sh 380 mm
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Quiltad 
sits. Kuddar. Tassar i formsprutad polyeten, svart. 
Tillbehör armstödsbricka. Kopplingsenheter/bord 
i vitlack, bestyckade med tidningsställ, blomlåda 
eller kontaktdon. I serien ingår också fåtölj, bänk 
och pall.

Pax fåtölj (trästativ)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 705 x d 715 x h 780 x sh 435 mm
Produktinfo: Sittskal klätt i tyg eller läder. 
Innerklätt armstöd i Elmosoft fr. Elmo Sweden. 
Stativ i vitpigmenterad ask alt vit- eller svart-
betsad ask.

NyhetNyhet Nyhet

Pax fåtölj (trådstativ)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 705 x d 715 x h 780 x sh 435 mm
Produktinfo: Sittskal klätt i tyg eller läder. 
Innerklätt armstöd i Elmosoft fr. Elmo Sweden. 
Trådstativ i krom alt. vit eller svart pulverlack.

Pax fåtölj (4-ving)
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 705 x d 715 x h 780 x sh 435 mm
Produktinfo: Sittskal klätt i tyg eller läder. 
Innerklätt armstöd i Elmosoft fr. Elmo Sweden. 
Stativ 4-ving med återsnurr i krom alt. vit eller 
svart pulverlack.

Point fåtölj
Design: Fredrik Mattson
Mått: b 700 x d 700 x h 800 x sh 440/470 mm. 
Produktinfo: Helklädd i tyg eller läder. Smalt 
armstöd. Rondellstativ med retur i krom. Finns 
också lågt armstöd eller träarmstöd, samt 
benstativ i stål eller trä.

Point soffa/fåtölj
Design: Fredrik Mattson
Mått: Finns i ett flertal format, sh 440/470 mm
Produktinfo: Soffa och gavlar klädsel i tyg eller 
läder. Tak klädsel i tyg. Stativ i vitpigmenterad 
ask alt. vit- eller svartbetsad ask alt. stativ i krom 
eller silvergrå pulverlack. Tillbehör kontaktdon 
under sits.
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Centrum Vario konferensbord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, h 620 – 1 100 mm
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, vitt 
HPL laminat eller svart linoleum, tillval kabel- 
lucka. Elektriskt höj- och sänkbart stativ i krom. 
Kontaktdon som tillbehör.

Cone bord
Design: Carl Öjerstam
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i vitt kompaktlaminat 
med svart kärna alt. svart kompaktlaminat med 
svart kärna. Tillval trianga/power grommet.  
Stativ i rotationsgjuten polyetén, vitt eller svart.

Cobra fällbord
Design: Materia
Mått: Finns i ett flertal format, h 720/870 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt HPL laminat med 
kantlist av borstad aluminium. Stativ i krom. Kopp-
lingsbart på både kort- och långsida. Fällbart. 
Transportvagn som tillbehör.

Couture bord
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 450 x d 450 x h 490 mm (marmor)
b 450 x d 450 x h 500 mm (teak)
Produktinfo: Skiva i grön Kolmårdsmarmor, stativ 
i teak, valnöt eller vitpigmenterad ask. Skiva i 
teakintarsia, stativ i teak.

Cosmo bord
Design: BOX Design
Mått: Finns i ett flertal format, h 380/500 mm
Produktinfo: Bordsskiva i ekfanér eller vitlack alt. 
vitt kompaktlaminat med svart kärna. Stativ i 
krom. 

Bord

Centrum bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, 
björklaminat eller vitt HPL laminat alt. Silent 
Whisper skiva med HPL laminat i björk eller vitt. 
Stativ i krom alt. vit eller silvergrå pulverlack.

Centrum talarstol
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 640 x d 460 x h skiva 1010/ 
950  – 1100 x h 1215/1155  – 1305 mm
Produktinfo: Bordsskiva och bordsfront i björkfanér. 
Fast stativ eller stativ med reglerbar höjd i krom 
eller silvergrå pulverlack. 

Centrum Grande konferensbord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format, h 720/875 mm
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, val- 
nötsfanér eller vitt HPL laminat. Tillval trianga. 
Stativ i krom eller silvergrå pulverlack.

Air bord
Design: Jesper Ståhl
Mått: 500 x  500 / Ø 600 x h 520 mm 
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, vitpigment- 
erad alt. svartbetsad askfanér eller vitt HPL lami-
nat. Pelare vit eller svart pulverlack med kryss i 
krom alt. polerad aluminium.

Amore bord
Design: Thomas Eriksson
Mått: b 1290 x d 690 x h 500
Produktinfo: Bordsskiva av kompaktlaminat, svart 
eller vitt med svart kärna alt. Arpa Fenix NTM 
laminat, vitt eller svart med kärna i motsvaran-
de färg. Pelare och fotplatta i vit eller svart 
pulverlack.

Agenda konferensbord
Design: Komplot Design
Mått: Finns i ett flertal format, h 730 mm
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, 
valnötsfanér eller vitt HPL laminat, tillval kabel- 
ränna. Stativ i krom eller silvergrå pulverlack. Fot 
av gjutjärn, grafitgrå. Kontaktdon som tillbehör.

Angle konferensbord
Design: Thomas Bernstrand, Lars Pettersson
Mått: Finns i ett flertal format, h 720/870 mm
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér eller 
vitt HPL laminat, tillval kabellucka. Knutar i vit 
eller svart pulverlack. Stativ i krom alt. vit eller 
svart pulverlack. Kontaktdon som tillbehör.

Ava konferensbord
Design: Märta Friman
Mått: Finns i ett flertal format, h 730/870 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt HPL laminat, tillval 
kabellucka. Stativ i vit pulverlack. Som tillbehör 
finns kabelbalja, kabelnät, kabelklämma, kabel-
ben och kontaktdon.

Bone bord
Design: Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i ekfanér, valnötsfanér, 
vitt HPL laminat eller gulbetsad ask. Stativ i krom 
eller vit pulverlack.

Amore bord
Design: Thomas Eriksson
Mått: b 780 x d 490 x h 1050
Produktinfo: Bordsskiva av kompaktlaminat, svart 
eller vitt med svart kärna alt. Arpa Fenix NTM 
laminat, vitt eller svart med kärna i motsvaran-
de färg. Pelare och fotplatta i vit eller svart 
pulverlack.

Centrum bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, 
björklaminat eller vitt HPL laminat alt. Silent 
Whisper skiva med HPL laminat i björk eller vitt. 
Stativ i krom alt. vit eller silvergrå pulverlack.

Nyhet

Couture bord
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 450 x d 450 x h 500 mm
Produktinfo: Skiva i vitt HPL laminat. Skivans kant 
och stativ i valnöt eller vitpigmenterad ask.
Skiva i valnöt alt. läderklädd ovansida, Tärnsjö 
renläder mörkbrun. Skivans kant och stativ i 
valnöt.

Couture bord
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 850 x d 850 x 
h 500/600/730/870 mm
Produktinfo: Skiva i vitt HPL laminat, valnötsfanér 
eller vitpigmenterad askfanér. Skivans kant och 
stativ i valnöt eller vitpigmenterad ask.
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Obi bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, 
vitt HPL laminat eller vitt kompaktlaminat med 
svart kärna. Knut vit eller svart pulverlack. Stativ 
i krom.

Obilite bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Ø 470 x h 500/570 mm
Produktinfo: Bordsskiva i glas med screentryckt 
undersida vit eller svart alt. vitt kompaktlaminat 
med svart kärna. Knut i vit eller svart pulverlack. 
Stativ i krom.

Omni bord
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 810 x h 280/510 mm
Produktinfo: Bordsskiva i ekfanér, valnötsfanér 
eller vitt HPL laminat. Stativ i krom alt. vit eller 
svart pulverlack.

Triad bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér, 
alt. björk eller vitt HPL laminat. Stativ i silvergrå 
pulverlack.

Viper fällbord
Design: Kajsa Kelly
Mått: Finns i ett flertal format, h 720/870 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt laminat. Stativ 
i krom. Kopplingsbart på kortsida. Fällbart. 
Transportvagn som tillbehör.

Silent Whisper bord
Design: Sigrid Strömgren
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Patenterad bullerdämpande skiva 
i vitt HPL laminat. Infästning i vit eller svart 
pulverlack. Stativ i krom.

Bord

Couture rumsavdelare med stativ
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 1350 x d 360 x h 1350 mm / 
b 1310 x d 340 x h 240 mm (stativ)
Produktinfo: Rumsavdelare i vitlack med
mässingsbeslag. Stativ i grålack.

Couture bord med skärmar
Design: Marie Oscarsson 
Mått: b 2400 x d 850 h 355/730/870 mm  
+ b 1140 x d 845 x h 550 mm (bordsskärm)
Produktinfo: Skiva i vitt HPL laminat, valnöts- 
fanér, vitpigmenterad askfanér eller grå linoleum 
(desktop). Skivans kant och stativ i valnöt eller vit- 
pigmenterad ask. Skärmar som tillbehör klädda 
i tyg med quiltning. Twist 2x elkoppling som 
tillbehör.

Couture plåtbord
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 400 x d 400 x h 400 mm
Produktinfo: Bord av stålplåt i röd, grön eller 
beige pulverlack. Stapelbar. Som tillbehör finns 
hyllplan 400x400mm i vitpigmenterad ask eller 
valnöt samt växtbricka av förzinkad stålplåt.

Le Mur bord 
Design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
Mått: b 660 – 895 x d 1500 x h 720 mm 
Produktinfo: Skiva i vitt HPL laminat eller vit- 
pigmenterad askfanér. Klaffar av strängpressad 
aluminium, vit HM-lack. Stativ i krom eller silver-
grå pulverlack.

Hal konferensbord 
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 1400 x h 680  –  1150 mm /  
b 3200 x d 1200 x h 680  –  1150 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt HPL laminat eller 
svartbetsad ask. Elektriskt höj- och sänkbart 
stativ, 680  –  1 150 mm i krom eller svart pulver-
lack. Twist 2x elkoppling som tillbehör.

Mayflower bord
Design: Thomas Bernstrand, Lars Pettersson
Mått: b 700/1400 x d 700 x h 720 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt HPL laminat.  
Stativ i krom.

Monolite bord
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 600 x d 320 x h 660 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt kompaktlaminat  
med svart kärna. Stativ i krom alt. vit eller  
silvergrå pulverlack.

Memo bord
Design: Materia 
Mått: Finns i ett flertal format och höjder.
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér 
alt. björk eller vitt HPL laminat. Stativ i krom eller 
silvergrå pulverlack. Fotplatta eller T-fot i matt krom.

Network konferensbord
Design: Thomas Eriksson
Mått: Finns i ett flertal format, h 720 mm
Produktinfo: Bordsskiva i björkfanér, ekfanér eller 
vitpigmenterad askfanér med kabelränna i vit 
HM-lack, svart softtouch alt. naturanodiserad. 
Stativ i svart pulverlack. Benkjolar i mesh alt. 
standardtyg. Kontaktdon som tillbehör.

Couture plåtbord med stativ 
Design: Marie Oscarsson
Mått: b 1210 x d 410 x h 130 mm (stativ)
Produktinfo: Couture plåtbord i röd, grön eller 
beige pulverlack placerade i stativ i beige 
pulverlack.

Nyhet

Couture bord 
Design: Marie Oscarsson 
Mått: b 1500/2000 x d 850 x h 730/870 
mm
Produktinfo: Skiva i vitt HPL laminat, valnötsfanér 
eller vitpigmenterad askfanér. Skivans kant och 
stativ i valnöt eller vitpigmenterad ask.

Nyhet

Hal konferensbord 
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 1400 x h 730 /  
b 3200 x d 1200 x 730 mm
Produktinfo: Bordsskiva i vitt HPL laminat eller 
svartbetsad ask. Fast stativ, 680  –  1 150 mm i 
krom eller svart pulverlack. Twist 2x elkoppling 
som tillbehör.

Nyhet
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Hang Up galge
Design: Materia
Mått: b 420 x d 25 x h 240 mm
Produktinfo: Galge av massivt trä med svart 
softtouchlack. Krok av stål i mattkrom. Grå 
Materia-logotype.

Gobble väggkrok
Design: Thomas Bernstrand
Mått: b 90/360 x d 25 x h 180/225 mm
Produktinfo: Väggfäste av stålplåt i vit eller svart 
pulverlack, med 2 alt. 21 krokar. Krokar i vit 
eller svart TPE-plast fästa i elastiska band. 

Krokus klädhängare & väggkrok
Design: Sandin & Bülow
Mått: Ø 395 x h 1800 mm /
b 190/275 x d 75/170 x h 85/255 mm
Produktinfo: Stång + väggfäste av stål i vit, svart 
eller silvergrå pulverlack. Fotplatta och krokar av 
formpressad plywood i björk, bok, ek eller vitlack. 

Hanger klädhängare
Design: Front
Mått: Ø 850 x h 1845 mm
Produktinfo: Stång och fotplatta av stål i vit  
pulverlack. Klädhängare av formpressad 
plywood i vitlack. Krokar av förzinkad ståltråd.

Kvadrat spegel
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 520 x d 120 x h 1450 mm
Produktinfo: Ram av formpressad plywood 
i björk eller ek. I Kvadratserien ingår också 
hatthylla och tidskriftsställ.

 

Kvadrat hatthylla
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 920/925/1225 x d 350 x h 325 mm
Produktinfo: Ram och galge av formpressad 
plywood i björk eller ek. Stång i aluminium. 
Krokar i grå polyacetal. Flera format. I serien 
ingår också spegel och tidskriftsställ.

Vågspel klädhängare
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 440 x d 200 x h 940 mm
Produktinfo: Klädhängare på fot. Galge av form- 
pressad plywood i vitlack. Stativ av stål i vit pulver- 
lack. Galge finns även för väggmontage. I serien 
ingår också tidskriftsställ och papperskorg.

Peg krok
Design: Front
Mått: Ø 70/100 x d 30/40 mm
Produktinfo: Krok av formsprutad ABS-plast vit, 
röd eller grå.

Gobble knippe
Design: Thomas Bernstrand
Mått: b 130 x d 130 x h 300 mm
Produktinfo: Knippe med gördel i läder och 
band försett med kardborre. 12 krokar i vit eller 
svart TPE-plast fästa i elastiska band.

Dot krok/dörrstopp
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 67 x d 95 x h 62 mm
Produktinfo: Väggfäste av strängpressad alumini-
um i silvergrå pulverlack. Krok i polyacetal, grå. 
Gummistopp.

Flax spegel
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 300 x d 180 x h 1200 mm
Produktinfo: Ram av stålrör i krom. Hylla i klar 
eller röd akrylplast.

Gobble klädhängare
Design: Thomas Bernstrand
Mått: Ø 800 x h 1970 mm
Produktinfo: Stativ av stålrör i krom alt. vit 
eller svart pulverlack. Krokar i vit eller svart 
TPE-plast fästa i elastiska band.

Flax hatthylla & galge
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 900 x d 320 x h 320 mm
+ b 450 x d 20 x h 170 mm
Produktinfo: Ram av stålrör i krom. Hylla i klar 
eller röd akrylplast. Flax galge i krom.

Flax klädhängare
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 660 x d 660 x h 1750 mm
Produktinfo: Stativ av stålrör i krom.  

Dot hatthylla & skohylla
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 920 x d 340 x h 340/200 mm
Produktinfo: Gavel av stålplåt i vit eller svart 
pulverlack. Hylla i silvergrå pulverlack. Stång av 
aluminium. Krokar av polyacetal, grå. Flera 
format. I Dotserien ingår också kroklist. 

Array klädhängare & väggkrok
Design: Carl Öjerstam
Mått: b 670 x d 670 x h 1860 mm / 
b 245 x d 195 x h 185 mm
Produktinfo: Stolpe/väggfäste av stål i krom alt. 
vit eller svart pulverlack. Fotpinnar och krokar av 
förkromad aluminium. Ändavslut i vit eller svart 
TPE-plast.

Klädförvaring/Speglar

Cactus klädhängare
Design: Jesper Ståhl
Mått: b 420 x d 420 x h 1800 mm
Produktinfo: Stolpe och fot i krom. Krokar i 
formsprutad polyamid vit, svart eller grön.

Nyhet

Cactus väggkrok
Design: Jesper Ståhl
Mått: b 95 x d 50 x h 95 mm/
b 370 x d 50 x h 115 mm
Produktinfo: Väggfäste i krom. Krokar i form-
sprutad polyamid vit, svart eller grön. Finns i 
variant  med 1 krok alt. 3 krokar.

Nyhet
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Bin papperskorg
Design: Front
Mått: Ø 400 x h 700 mm
Produktinfo: Stomme av stålplåt i vit pulverlack. 
Inre avfallsbehållare i svart polypropén.  
Volym 35 liter.

Pelle papperssamlare & papperskorg
Design: BOX Design
Mått: b 420 x d 335 x h 295 mm  
+ Ø 350 x h 455 mm 
Produktinfo: Stomme av vit eller grafitgrå åter- 
vunnen papp. Sorteringskärl av grå polystyrén. 
Påsring och hjulvagn av förzinkad ståltråd resp. 
stålplåt.

Element papperskorg
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 415 x d 285 x h 700 mm
Produktinfo: Papperskorgar och fotplatta av 
stålplåt i svart pulverlack. Pelare av förkromat 
stålrör. Lock av EPDM-gummi. Volym 2 x 12 liter.

Element papperskorg
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 580 x d 410 x h 800 mm
Produktinfo: Papperskorgar och fotplatta av 
stålplåt i svart pulverlack. Pelare av förkromat 
stålrör. Lock av EPDM-gummi. Volym 2 x 42 liter.

Lotus papperskorg
Design: Nathalie Adenling
Mått: b 485 x d 315 x h 610 mm
Produktinfo: Stomme av stålplåt i vit, svart, röd 
eller silvergrå pulverlack. Lock av pressgjuten 
aluminium i motsvarande färger alt. alulook. Inre 
avfallsbehållare av vakuumformad polystyrén, 
svart. Volym 30 liter.

Duo sorteringskärl
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 400 x d 575 x h 715 mm
Produktinfo: Stomme av stålplåt i silvergrå pulver-
lack. Sorteringskärl med två fraktioner. Separat 
öppningsbara behållare med uppfällbara lock. 
Volym 2 x 60 liter.

Trio sorteringskärl
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 560 x d 525 x h 600 mm
Produktinfo: Stomme av formpressad plywood  
i björk. Lock av stålplåt i silvergrå pulverlack. 
Sorteringskärl för tre fraktioner. Totalvolym 95 liter.

Pop papperskorg
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 430 x h 700 mm
Produktinfo: Stomme av polypropén i vit, röd 
eller grå alt. svart softtouch. Lock i motsvarande 
färg alt. borstat rostfritt stål. Volym 35 liter.

Pop Mini papperskorg
Design: Carl Öjerstam
Mått: Ø 310 x h 500 mm
Produktinfo: Stomme av polypropén i vit, röd 
eller grå alt. svart softtouch. Lock i motsvarande 
färg. Volym 14 liter.

Papperskorgar

Wing tidskriftsställ
Design: Gustav Hallén
Mått: b 520 x d 520 x h 1605 mm 
Produktinfo: Fotplatta, stång och väggfäste av 
stål i vit, röd eller antacitgrå pulverlack. Tid-
skriftshållare i klar akrylplast. Både golvstående 
och väggmonterade tidskriftsställ finns i flera 
format och utföranden.

Vågspel tidskriftsställ
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 500 x d 110 x h 1240 mm  
Produktinfo: Ram och bågar av massiv resp. form- 
pressad plywood i björk, bok eller vitlack. Rygg 
av stålplåt i vit, svart eller silvergrå pulverlack. 
I Vågspelsserien ingår också anslagstavla, 
skrivtavla, klädhängare och papperskorg.

Subway anslagstavla & tidskriftsställ
Design: Thomas Bernstrand
Mått: Finns i olika format och höjder.
Produktinfo: Pelare i vit eller svart pulverlack. Fot 
av betong med infälld snurrplatta som tillbehör. 
Tidsskriftsställ har elastiska band, vita eller svarta. 
Tidskriftsställ finns även i variant för väggmontage. 
Anslagstavla har Neodym magneter.

Cord tidskriftsställ
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 1100 x d 150 x h 335 mm  
Produktinfo: Stomme av formpressad plywood 
i björkfanér eller vitlack. Elastiska band i svart. 
Montagekonsoler av stålplåt, svart pulverlack.

Ark tidskriftsställ
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 265 x d 155 x h 1190 mm  
(golvställning: b 340 x d 320 x h 1750 mm)
Produktinfo: Stomme av stålplåt i vit, svart eller 
silvergrå pulverlack. Tidskriftshållare av ståltråd  
i krom. Väggmontage alt. golvstående enkel 
eller dubbel.

Disk tidskriftsställ
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 250 x d 125 x h 1190 mm  
golvställning: b 340 x d 320 x h 1750 mm
Produktinfo: Stomme av stålplåt vit, svart eller  
silvergrå pulverlack. Väggmontage alt. golv-
stående enkel eller dubbel.

Kvadrat tidskriftsställ
Design: Sandin & Bülow
Mått: Ø 390 x b 340 x d 185 x h 1780 mm 
Produktinfo: Stomme av formpressad plywood  
i björk, ek eller vitlack. Tidskrifts hållare i klar akryl- 
plast. Vridbart golvstativ i krom alt. vit eller silvergrå 
pulverlack. Finns även för väggmontage (ej vitlack).

Expo tidskriftsställ
Design: Monika Mulder
Mått: b 1000 x d 129/290 x h 335/455 mm
Produktinfo: Stomme av mdf i vit pulverlack. 
Med eller utan hylla. Väggmontage genom 
upphängningslist i trä.

Tidskriftsställ

Modulo tidskriftsställ
Design: Jesper Ståhl
Mått: b 400 x d 260 x h 1000 mm
Produktinfo: Tidskriftsställ resp tidskriftsställ med 
anslagstavla av mdf i vitlack. Båda vändbara 
vertikalt. Tillbehör är tidningsställ och displayskärm 
av transparent akryl.

Nyhet
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Couture kudde
Design: Marie Oscarsson
Mått: 400 x 400 mm, 1 st knapp 60 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder med mitten-
placerad knapp. Stoppning i polyesterfiber.

Materia kudde
Design: Materia
Mått: 500 x 500 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder. Stoppning 
i dun.

Minimal kudde
Design: Sandin & Bülow
Mått: 400 x 400 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder med botten 
runt om. Stoppning i polyesterfiber.

Point kudde
Design: Fredrik Mattson
Mått: 550 x 350 mm, 2 st knappar 46 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder. Stoppning 
i polyesterfiber.

Le Mur kudde
Design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
Mått: 600 x 600 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder. Stoppning 
i dun.

Couture kudde
Design: Marie Oscarsson
Mått: 550 x 350 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg med dekorband. 
Stoppning i polyesterfiber.

Point kudde
Design: Fredrik Mattson
Mått: 400 x 400 mm, 1 st knapp 46 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder med mitten-
placerad knapp. Stoppning i polyesterfiber

Nyhet

Uno papperskorg
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 400 x d 300 x h 715 mm
Produktinfo: Stomme av stålplåt i silvergrå pulver- 
lack. Sorteringskärl med en fraktion. Separat 
öppningsbar behållare med uppfällbart lock. 
Volym 60 liter. Kan även väggmonteras.

Triss sorteringskärl
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 730 x d 690 x h 715 mm
Produktinfo: Stomme av stålplåt i silvergrå pulver- 
lack. Sorteringskärl med tre fraktioner. Separat 
öppningsbara behållare med uppfällbara lock. 
Volym 3 x 60 liter.

Vågspel papperskorg
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 430 x d 270 x h 400/600/800 mm
Produktinfo: Stomme av formpressad plywood i 
björk eller vitlack. Lock av stålplåt med ett eller 
två hål i vit eller silvergrå pulverlack. 
Volym 33/50/68 liter.

Paraflax paraplyställ
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 240 x d 300 x h 620 mm
Produktinfo: Stativ av stålrör i krom. Löstagbar 
bottenplatta av polystyrén, svart.

One o’clock klocka
Design: Anders Berg, Steinar Hindenes, Petter 
Knudsen
Mått: Ø 280 x d 60 mm
Produktinfo: Urtavla av formsprutad polypropén, 
grå. Visare av formsprutad polypropén, gul, grön, 
blå eller röd. Timvisaren och minutvisaren har 
olika nyanser.

Supporter serveringsvagn
Design: Sandin & Bülow
Mått: b 750 x d 480 x h 790 mm
Produktinfo: Stativ av förkromade stålrör. Skär-
bräda av massiv bok. Kork underlägg, brickor  
i svart pulverlack, flask- och värmeställ.

Avec kudde
Design: Birgitta Lööf
Mått: 400 x 400 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder med sydd 
kant runt om. Dolt blixtlås på baksidan. Stopp-
ning i polyesterfiber.

Le Mur kudde
Design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
Mått: 400 x 400 mm, 1 st knapp 30 mm.
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder med sido- 
placerad knapp. Stoppning i polyesterfiber.

Multi kudde
Design: Sandin & Bülow
Mått: 550 x 350 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder med botten 
runt om. Stoppning i polyesterfiber.

Minimal/Multi pöl
Design: Sandin & Bülow
Mått: 140 x 480 mm
Produktinfo: Klädsel i tyg eller läder. Stoppning 
i polyesterfiber.

Papperskorgar/Övrigt Övrigt
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E-post
info@materia.se
order@materia.se

För ärenden gällande avvikelser  
vänligen eposta oss på:  
claims@materia.se

Växel
Tel +46 140 – 38 56 00
Fax +46 140– 38 56 01

Postadress
Materia AB
PO Box 340
SE-573 24 Tranås, Sweden

Besöksadress
Bredkärrsgatan 7
Tranås
Sverige

Dina möjligheter är större än vad  
vi kan visa med den här produktöver-
sikten. Du kan till exempel färg- och  
mått beställa många av våra möbler  
och accessoarer. Vi kommer gärna  
in tidigt i processer och arbetar till-
sammans med dig för att skapa unika 
lösningar, anpassade efter specifika 
behov. Och vi svarar så klart på alla 
frågor du kan tänkas ha om oss och 
våra produkter. Välkommen. 

För närmaste återförsäljare 
se www.materia.se

Vi reserverar oss för ev. avvikelser och tryckfel.

Kontakta  
oss gärna.
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