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Vi presenterar en rad nya produkter samtidigt som våra 
möbelfamiljer växer till sig. Tillsammans med den
italienska designtrion CMP tar vi med Park+ in 
parkbänkarna inomhus för en lättsamt informell miljö som 
får alla att slappna av och börja prata med varandra. 
Vår prisbelönta BOB-familj har fått en lillebror i Bobby, 
en mer yteffektiv liten figur som fungerar utmärkt som 
fristående stol eller ihopkopplad i hur långa sofflängder 
som helst. Stefan Borselius och Thomas Bernstrand har 

Goda designnyheter från 
Blå Station
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också hjälpt oss att skapa Combo 1, 2 och 3, 
skulpturala och extremt nätta små barmöbler. Marcel 
Sigel bjuder på Still-Life, en till synes ordinär stol med 
perfekt sittkomfort där det underfundigt böjda bakstycket 
ger en sällsamt unik karaktär. Vi välkomnar också Miss 
Åhus av Gustavo Maggio och Sebastian Alberdi som 
ger Åhus-familjen nytt liv, medan David Ericsson har 
skapat tre tuffa bord för sin Pinzo. Sist men inte minst 
Fredrik Paulsen som till sin Designbar under Stockholm 
Furniture Fair låtit göra en barstolsvariant av Röhsska.

CMP Design | 2O2O

Vissa möbler vill ut i solen, Park+ gör det omvända och låter ute bli inne. Den 
italienska designtrion CMP har tagit fasta på en avslappat skandinavisk känsla 
i ett helt igenom flexibelt möbelsystem där man tar sig en fika, hygger sig och 
koser seg. Park+ finns som tvåsitsig och tresitsig soffa, och som fåtölj som kan 
kopplas ihop med ett litet sammanbindande bord till valfri konfiguration. 

Park+ inomhus
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Borselius & Bernstrand | 2O2O

BOB-familjen har växt till sig med en lillebror som tar minimal plats som fristående stol, 
och som tack vare starka magneter kan snäppas ihop till långa soffor när så behövs. 
Stefan Borselius och Thomas Bernstrand tar fasta på bekvämligheten med en design 
som är perfekt både för flexibel inredningar och i smala utrymmen.

Flexibel sittning 
med Bobby

Borselius & Bernstrand | 2O2O

Nog med otympligt fyrbenta barmöbler. Combo-familjen kombinerar bord, pall eller 
både ock i stark grafisk precision och med ett helt nytt yteffektivt barinredningskoncept. 
Stefan Borselius och Thomas Bernstrand bjuder på ett nytt inredningselement helt i 
aluminium för både inne och ute. 

Ny barsilhuett 
med Combo
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Alberdi & Maggi  | 2O2O

Möt Miss Åhus
Åhus-familjen välkomnar en ny medlem i Miss Åhus, en smal och elegant stol att 
ackompanjera soffa och fåtölj. Sebastian Alberdi och Gustavo Maggio har skissat 
fram en tunn och precis stol som med mjuka linjer och ett tydligt ryggparti ramar in den 
sittande. 

David Ericsson  | 2O2O

David Ericssons brutalt sofistikerade stol i rå tillyxad furu finns nu med tre låga bord i 
olika former och storlekar. Pinzo får nu också en stilig vändbar dyna i läder och mocka 
med stoppning av naturfilt.

Pinzo växer 
till sig

Marcel Sigel  | 2O2O

Marcel Sigel har skapat en unik trästol med en närmast ikonisk tvist av den minimala 
ryggdelen. Även om den askfanérade björken böjts till bristningsgränsen så liknar 
ryggpartiet ett löst arrangerat textilband. Eller snarare en bit tyg som fångats och 
förevigats i flykten. 

Still Life
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Fredrik Paulsen | 2O2O

Fredrik Paulsens folkstol helt i trä och med sina undenfundiga färgskiftningar, skapad för 
återinvigningen av Göteborgs eget designmuseum i fjol, gör nu karriär på egen hand 
och dyker upp som barstol i Fredriks Designbar under Stockholm Furniture Fair 2O2O. 

Röhsska 
vid baren

Stefan Borselius  | 2O2O

Wilmer växer till sig med ett integrerat litet bord som gör den asymmetriska fåtöljen än 
mer inbjudande. Vila och tänk till vid den vänstra sidans förhöjda armstöd. Läs eller 
arbeta till höger där Stefan Borselius bord nu kompletterar med en liten avlastningsyta.

Wilmer blir 
med bord
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