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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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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

http://www.blastation.se


Blå Station AB | Sweden | tel: +46 (O)44 24 9O 7O | e-mail: info@blastation.se | www.blastation.se

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

