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Ett soff-system med närmast obegränsade möjligheter, uppbyggd av minsta möjliga antal moduler. 
Bygg den rak. Eller med mjuka böjar. Lägg till en hårnålskurva. Låt Bob rytmiskt bölja fram eller 
bilda strikta konfigurationer. Lång eller kort. Några få eller mängder av moduler. Varje soffmodul 
är knappa 26 centimeter som bredast och med endast 5 +1 olika moduler är Bob ett lättbegripligt 
och extremt flexibelt soffsystem och vilken annan soffa kan växa i längd med endast 26 centim-
eter i taget? Och om vanliga soffor oftast är rätvinkligt kantigt förutsägbara, så bjuder Bob på 
en arkitektonisk frihet att både utmana och anpassa till alla typer av rum. Att det sedan inte finns 
någon baksida, utan att Bob visar upp sig lika helklädd åt alla håll ger ännu större inrednings-mö-
jligheter.
Konstruktionen är rättframt självklar utan några krav på underhåll: stomme i FSC-märkt plywood 
med gjutet skum, och till det valfria tyger och färger.
Återigen har Johan Lindau, VD och design manager för Blå Station, utmanat två av Sveriges 
främsta formgivare. Går det att skapa mesta möjliga flexibilitet
med så få delar som möjligt, och dessutom till ett rimligt pris? Formgivarna Thomas Bernstrand och 
Stefan Borselius jobbade i team från första skiss till färdig produkt.
- Det är lätt att nörda in på smådetaljer när man jobbar själv, säger Stefan och Thomas unisont. 
Vi jobbar snabbare tillsammans, vi byter roller och växlar mellan detaljering och helhetstänk under 
processens gång.
- Vi trixade fram en frigolitvolym i Stefans ateljé tills djup och höjd satt helt rätt, säger Thomas, se’n 
vände vi och vred tills alla elementen platsade in helt perfekt på en SJ-pall. Resultatet är en kompa-
kt transportvolym där varje del är enkel att hantera både på fabriken och när man inreder.
- Man kan sitta på ryggdelen eller djupt ner i Bob, sittkomforten finns överallt, betonar Stefan. 
In med planritningen i datorn och lek fram enkla eller komplicerade former genom att låta Bob 
flöda fram genom rummet. 
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Sitt-höjd: 40cm 
Bredd: 26cm
Sitt-djup: 59cm
Total höjd: 72cm
Total djup: 87cm 



LUCKY
Luka Stepan
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En stol i formpressat trä-fanér, lika enkel och självklar i sitt uttryck som om den 
alltid funnits, och samtidigt helt ny och aldrig tidigare skådad.
Öppen och sluten, horisontell och vertikal. Nätt och samtidigt rejäl, och låg 
nog att skjuta in under en bordsskiva. Lucky är urtypen av stol: både välkom-
nande sittriktig och närmast rituell i sin exakta form. Traditionellt rättframma 
material som betsad formpressad ek-plywood möter läder- eller tygklädd 
stoppad sits och rygg. Generöst självklar i all sin enkelhet, allt samlat i en och 
samma färgskala för ett distinkt och sparsmakat uttryck.
- Jag experimenterade med plywood i RCA:s workshop när jag studerade i 
London för åtta år sedan, och jag var framförallt fascinerad av flexibiliteten,
säger Luka Stepan. Om jag kan montera sitsen på rätt sätt i fronten, då kan 
jag åstadkomma en helt annan elasticitet än med lite stoppning.
Johan Lindau mötte Luka när han i fjol för första gången ställde ut på Salone 
Satellite, de ungas arena på möbelmässan i Milano. Och Johan som menar 
att det närmast är tjänstefel om man som producent nöjer sig de stora design-
stjärnorna och därför gärna botaniserar bland okända formgivare i jakt på 
nya idéer lockades av det nordiska uttrycket i Lukas stol. 
-Även om jag är sloven, säger Luka, så har också vi en tradition i att arbeta 
med begränsade resurser, det gäller att vara smart och utforska materialens 
fulla potential. Som formgivare uppskattar jag också att förhålla mig till tajta 
parametrar, det är då du finner alternativa lösningar.
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Total höjd; 73cm
Sitt-höjd: 46cm
Bredd: 58cm
Djup: 49cm


