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Borselius & Bernstrand | 2O22

Träffa RUT som har något självklart bekant över sig. Har vi inte setts förut? Eller är hon en nykomling som vi borde ha råkat för 
länge sedan men träffar först nu? Sittmodulerna mäter 75 gånger 75 centimeter. Kvadratiska rutor som är lika breda som djupa. 
Vrid dem till höger, till vänster eller ett halvt varv. Fixera med två bultar. Bygg med två, tre eller fyra rutor. Dubblera på längden 
eller bredden för att ge ännu mer plats. Placera längs väggar eller helt fritt. Sitta länge eller bara en stund? RUT kan bjuda 
på avslappnad och mer strikt sittning. Eller kombinera både och: plats för den som vill vara själv, mer utrymme för de som vill 
umgås. Bryt av med rutor i form av hela ekbord. RUT skapar rumslighet och bidrar till en distinkt definierad ordning, och kan 
förstås omkonfigureras när helst så önskas. RUT erbjuder både mjukt skön sittkomfort och stringent ordnade inredningsmöjligheter.

RUT
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Ola Giertz | 2O22

Ett ansikte? En intrikat balansakt? LIV påminner om abstrakt minimalistisk konst och 
samtidigt också om mimetisk design. Och så är LIV förstås även ett bord. 
Kompositionen består av en cylinder för stabilitet, en rektangel med avrundat hörn 
som bygger höjd och en cirkel till bordskiva. Ola Giertz sätter ihop till synes enkla 
formelement till en grafiskt exakt profil. Låt LIV göra sällskap med en soffa, 
tjänstgöra som sideboard eller stå i egen majestät. LIV ger liv åt vilken miljö som 
helst med en design som går utöver det rent funktionella. Välj mellan ek och ask, 
eller en betsad variant.

LIV
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Borselius & Bernstrand | 2O22

Jackless finns nu helt i trä tack vare en imponerande teknisk innovation. Aldrig 
tidigare har man kunnat skapa så pass stora träkoner utan några skarvar och 
samtidigt så pass lätta. Jackless Wood är perfekt form i kombination med minsta 
miljöpåverkan. Stefan Borselius och Thomas Bernstrands originalversion är gjord 
med bordsskiva av aluminium och en kon i stål, nu är det enbart träfanér av ask, 
ek och valnöt tillsammans med återvunnet papper som gäller. Samtidigt gör 
formen Jackless Wood så pass stark att en elefant kan dansa på den superstarka 
konen.

Jackless Wood
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Borselius & Bernstrand | 2O22

BOB 52 är dubbelt så mycket BOB och är det senaste nytillskottet till soffsystemet som du redan älskar!
Efter att förra året ha byggt på höjden handlar BOB i år om att gå på bredden! Den nya 52cm breda modulen, med sits och 
ryggstöd, är dubbelt så bred som den vanliga BOB-modulens 26cm. Den är bekant men kan ge din soffa ett helt nytt uttryck 
och fungerar även som en fristående fåtölj. Bygg en soffa med endast BOB 52-moduler eller kombinera BOB 52 i en ny eller 
redan byggd BOB-soffa.

Soffsystemet som handlar om flexibilitet är nu ännu mer mångsidigt!
 

BOB 52
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Fredrik Mattson | 2O22-2O22

Innovation C firar 20 år! Nu finklädd monokrom, samtidigt går det ju förstås bra att kombinera olika färger precis som tidigare! 
Innovation C representerar en helt ny möbeltypologi, ett sittredskap för den moderne storstadsnomaden ständigt på språng. 
En tydlig grafisk profil som lockar och pockar på uppmärksamhet: hur ska den användas? Är överdelen ryggstöd eller ett litet 
bord? Aha, både ock! Det är bara att välja: vila eller arbeta eller umgås. Och tröttnar man så kan man ju svänga runt ett varv 
för att spana in omgivningen. Fredrik Mattsons Innovation C är fortfarande två decennier efter lanseringen originalet bland alla 
multifunktionella möbler.

Fortfarande idag tjugo år senare lyckas Innovation C med konststycket att fungera som ett multifunktionellt sittredskap för den 
mobila människan: stol, pall, bokstöd, fåtölj och arbetsplats. Allt i ett och nu finklädd monokrom.

Innovation C firar
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Borselius & Mattson | 2OO3

En stol som överträffar alla! Tillverkad i bara två material: aluminium och rostfritt 
stål. På jobbet eller hemma, utomhus såväl som inomhus. Sting har den perfekta 
lutningen på ryggstödet, samtidigt som den är 100 % återvinningsbar. Nu är 
Fredrik Mattson och Stefan Borselius stapelbara och kopplingsbara stol tillbaka 
med samma exakta profil och grafiska formspråk. Aluminiumet kommer nu nästan 
uteslutande från ett återvunnet material som kallas Hydro RESTORE, innehållandes 
rest från den egna produktionen och från kund- och konsumentprodukter som 
samlas in för omsmältning. Avfallet minimeras och produktionen ger ett lågt 
koldioxid-avtryck i naturen. Produktionen bearbetas vid Hydros omsmältning 
anläggning i Sverige.

Sting är tillbaka!
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Stefan Borselius | 2O22

Poppe Swivel önskar dig välkommen tillbaka till kontoret! I år 
uppdateras Poppe med ett nytt underrede med smidiga hjul, 
gungfunktion och justerbar sitthöjd (från 42cm till 52cm) vilket gör 
den rörligare än någonsin och mer än en attraktiv följeslagare till 
skrivbordet.

Poppe är en nätt och bekväm stol, som med exakta sittvinklar och 
tunnast möjliga skal, gestaltar smalast möjliga stol. Det finns inte 
alltid plats för en funktionell kontorsstol och en bekväm fåtölj i
 samma utrymme men med Poppe Swivel får du båda i samma 
moderna paket. Trots sin smala gestalt är Poppe en bekväm fåtölj 
som klarar alla kroppar, långa som korta, tjocka som smala – för 
korta sittningar såväl som längre.

Poppe Swivel
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Johan Lindau | 2O22

Ping-Pong Mini gör stor entré och tar den solida 
Ping-Pong-formfaktorn till mindre och ändå 
uppenbara dimensioner. Perfekt som soffbord, en 
mindre bänk eller bara som det där smidiga extra 
sidobordet. Byggd i solida material som naturträ 
med rostfritt stål eller mässing där höjd, längd och 
bredd kan anpassas efter dina behov.

Ping-Pong 
Mini
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Johan Lindau | 2O22

OXO familjen blir mer social med det grafiskt 
precisa OXO Bordet. OXO Bord bygger vidare på 
den omedelbart ikoniska siluetten med de två 
cirklarna och ett kryss som OXO Barstol 
introducerade förra året. Krysset bidrar med ny
funktionalitet, nu som en bekvämt och snyggt 
placerad klädhängare som låter dig hänga dina 
tillhörigheter nära till hands och under full uppsikt.

Glöm krångliga och röriga barmöbler och välkomna 
en stilren och originell enkelhet med OXO Barstol 
och Bord.

OXO Bord
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Johan Lindau | 2O22

Momang stolen omfamnar de nya familjemedlemmarna bestående av en fåtölj och en barstol, båda med tydliga familjeband. 
Asketisk retro med ett tydligt grafiskt uttryck: rejäl och stadig sedd från sidan, tunn och smäcker sedd framifrån.

”Receptet är enkelt: ta en planka, såga upp den, addera lite sadelgjord. Servera!”
Johan Lindau

Genom att ta tillvara på varje millimeter av materialet lämnar en Momang stol, fåtölj eller barstol i princip inget avfall efter sig. 
Momang trivs med få ingredienser av högsta kvalitet och ett vackert hantverk som sätter dem i sitt sammanhang. De nya 
varianterna är ytterligare bevis på det ursprungliga konceptets dragningskraft.

Momang Bar & Lounge
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Stone Designs | 2O21

Vi är stolta att kunna återintroducera Pocket i sortimentet med uppdaterad design 
och fler valmöjligheter. 

Den kopp-liknande stolen står fortsatt stadigt på sina korta, vinklade ben medan 
sittskalet fått en ny bekvämare omfamning med något lägre och skönare stöd för 
armar och rygg. Pocket erbjuder extra lagringsutrymme under sitsen, perfekt för 
stökiga offentliga miljöer såsom hotell lobbyn, väntrum, barer och restauranger. 
Pocket kommer också att hålla saker snyggt och prydligt på kontoret, och varför 
inte för filt, laptop eller böcker hemma.

Uppdaterade 
Pocket

http://www.blastation.se

