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Stolar, soffor, pallar ska helst provsittas, bedömas, kännas in på alla sätt och vis. God design tilltalar alla våra sinnen, och 
innan vi har luktorglar och datorer som kopplar in sig på kroppens hela nervsystem så känns den digitala världen rätt futtig. Vi 
och våra formgivare vill ha vår publik, våra arkitekter, tillverkare, alla journalister på plats: vi vill höra era utrop, er 
eftertänksamma kritik, få frågor om design och konstruktion och produktion. Virtuella presentationer på nätet kan inte ersätta 
fysiskt närvarande taktila möten. Vi längtar efter att få träffa dig och visa våra produkter på mässor över hela världen.

Pandemi åsido, vi har haft fullt upp med att ta fram nya produkter. I denna Pressrelsease hittar du alla de nya idéer och 
produkter som vi har utvecklat i år. Vissa är helt nya, medan andra redan är kända uppdaterade medlemmar i Blå Station 
-familjen.

Johan & Mimi | 2021

Möbeldesign är så 
mycket mer än 
inbjudande bilder
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Lika lätt och mjuk i formen som en bulligt svällande rätt muskulös serietidningsmöbel. Och samtidigt en rejäl högst påtaglig pjäs 
helt utförd i massiv ask. Maximus har en mimetisk pregnans som med sin handfasta lätthet minner om Keith Harings konst. Johan 
Ansander är ett nytt stjärnskott i den svenska designmanegen, direkt från Konstfack och praktik hos Claesson Koivisto Rune. 
Utan någon snickarbakgrund har han tagit fasta på trä som ekologiskt och närproducerat material att 3D-modellera för CNC-
fräsning. Här !nns inga räta vinklar och den är helt utan känsla av påtvingad konvenans. Både sits och rygg är uppbyggd av 
två motvända trästycken, även de lätt vinklade benen är massiva. Fåtöljen levereras i åtskilliga färgställningar eller klarlackerad. 
Johan Ansanders favorit är svart och röd.

”Har vi inte fått nog av massproducerade möbler? Jag hittade ett litet sågverk strax utanför Stockholm som hanterar lokalt avver-
kat virke som vi låter gå vägen från ett naturens råmaterial till förädlad form för människors behov.”
Johan Ansander

Maximus –
skulpterad tungviktare 
helt i trä

Johan Ansander | 2O2O
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Plybord 
Johan Lindau | 2O21

Två cirklar, ett kryss och ett förenande streck: det är allt 
som krävs för att få till en rättframt enkel och gra!skt precis 
barstol. Helt symmetrisk och med exakt silhuett. Och rakt 
på sak utan snubbelben och stökiga former. OXO är diskret 
och extremt tydlig på samma gång, en barstol som vågar ta 
plats och ge karaktär utan att ta över. Blå Stations VD och 
designmanager Johan Lindau antar återigen designrollen och 
skapar en barstol som passar lika väl hemma som i 
offentligheten vid köksöar, barer och höga bord. 

- Det hela började när en bekant utmanade mig att rita en ny 
barstol till hans östasiatiska snabbmatskoncept Wing Wing, 
berättar Johan Lindau och medger att han först körde fast 
på utmaningen och missade deadline och leverans. Men så 
plötsligt satt det: visst kan man ha ett kryss som fotstöd! 
Enklare kan det ju knappast bli.

Välj sits i massivt trä eller en klädd, stoppad variant för mer 
bekvämlighet. OXO bör vara monokrom i olika färger.  

OXO 
Johan Lindau | 2O21

Vem har egentligen något emot lådor i arkitektur- och designvärlden så länge de är snyggt gjorda? Plybord fungerar som pall, 
som bord, som avlastningsyta. Lätta att "ytta runt för att skapa nya rumskon!gurationer, eller något att leka med för barn och 
vuxna. Exakt formgivna små volymer som bara väntar på att användas. Eller så får de stå helt själva som mimetiska lådor som 
får en att tänka på städer att resa till, boxar att packa, hemligheter som göms undan. Blå Stations VD och designmanager 
Johan Lindau slår till med ytterligare en designskapelse med exakt formspråk, enkelhet och tydlig karaktär.

- Jag hade börjat experimentera med olika former av möten och geringar och min utmaning var att få till snygga möten i ett 
enkelt material som furuplywood, utan att lägga till några lister eller beslag på insidan, förklarar Johan Lindau. Det var inte 
enkelt, men tillsammans med ett bra snickeri som inte ger sig så lyckades vi. För att förstärka enkelheten och furuplywooden så 
använder vi en pigmenterad olja som förstärker ådringen och gör ytan intressant.

Låga, höga, smala, breda, långa…och alla med ett unikt uttryck. Plybord !nns i ett tiotal olika standardstorlekar, men kommer 
även att kunna fås i specialmått. 
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Adam Goodrum | 2O21

Big Talk – 
färgstark 
solitär
Adam Goodrum visade upp en ystert färgstinn kreation på Febrik/Kvadrats utställning 
Knit project! under 3 Days of Design i Köpenhamn. Och vips drog den sammetsmjuka 
fåtöljen till Åhus för att inta en tätposition bland Blå Stations designnyheter för år 2021. 
Big Talk är något av en geometrisk självklarhet: 2 cirklar blir till en tron för sittandets 
sköna konst. Sitsen och fronten har samma kulör, ryggen kan däremot varieras i en 
mängd olika färgställningar, allt för att ge alla typer av miljöer en färgkick. Fram- och 
bakvända Big Talk kan kombineras till ormlika skapelser i offentliga miljöer, eller 
placeras helt fritt som en självklar solitär. Formgjuten sits och rygg med sammetstyg från 
Febrik.

”Big Talk är inspirerad av textilprover: en solfjäder av färger som blir en modulär 
tête-à-tête eller som påminner om viktorianska fästmanssoffor när !era delar adderas 
om vartannat. På så sätt kan man ha en stilla konversation (på viktorianskt manér) där 
man ser baksidan av den andra personens sittplats och hela färgprakten.”
Adam Goodrum
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Borselius & Bernstrand | 2O2O-2O21

BOB-familjen fortsätter att växa till sig och får med BOB Hide ännu större variationsmöjligheter. Möbelsystemet kan nu resa rygg för lite 
mer avskildhet, samtidigt som det inbjuder till att variera den gra!ska pro!len även vertikalt. En rak och en vinklad del låter BOB Hide likt 
storebror orma sig hur lång som helst i alla typer av planlösningar. Det extremt mångsidiga soffsystemet är utfört i formgjuten polyuretan med 
inbyggda kopplingsbeslag, allt inklätt i valfritt tyg. Dela av och skapa dessutom ännu mer privata rum med de textilklädda skärmarna eller 
med plexiglasvarianten. BOB Hide kan likt BOB också kompletteras med en sockel för lite högre sitthöjd i offentliga miljöer.

”Vi har funderat på BOB Hide alltsedan BOB lanserades. Det är samma matematik med en rak och en svängd del för att kunna bölja fram 
och åter. BOB Hide ger avskildhet när det behövs, något som dessutom kan förstärkas med textilklädda avdelare eller i plexiglas.”
Stefan Borselius

BOB Hide
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Borselius & Bernstrand | 2O2O-2O21

Stefan Borselius och Thomas Bernstrand har gett Bobby den ultimata formen. Bobfamil-
jens busige grabb är fortfarande perfekt som soffa i smala trånga utrymmen, eller som 
fritt placerad ständigt på språng, men nu med bättre stuk i ryggpartiet. Lika mjuk som 
en fåtölj och nätt som en stol ger Bobby dessutom en möblering med en tydlig gra!sk 
pro!l. Kraftiga dolda magneter snäpper ihop Bobby på längden, och tack vare en puff 
kan Bobby byggas rätvinkligt och i en mängd olika konstellationer. Puffen fungerar som 
sideboard, ottoman, avdelare och förstås också utmärkt som helt fristående litet bord. 
Jämfört med Bob så mäter Bobby endast 63 istället för 87 centimeter på djupet, perfekt 
där storebror inte får plats.

”Bobby är inte bara ett soffsystem utan också en fristående stol. Den nya puffen kopplar 
ihop Bobby på längden och tvären, och fungerar också som avslutande sideboard och 
extra sittyta i alla typer av soffkon"gurationer.”
Thomas Bernstrand

”Bobby är en solitär som snabbt och enkelt kan bli en soffa.” 
Stefan Borselius

Bobby tar form 
och bjuder in 
Bobban
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Borselius & Bernstrand | 2O21

Klart att Stefan Borselius och Thomas Bernstrand går igång på att formge en fåtölj som 
ska fungera överallt. Möt honom ensam eller i sällskap. Vid ett bord eller helt fritt plac-
erad. Ibland tar Jackson plats mitt i gemenskapen helt igenom hjärtligt välkommen, ibland 
är han istället den där lille objudne som tar sig in överallt. Armstöden i metall och massivt 
trä ger en lika självklar kontrast som ett par röda eller svarta lackskor. Mjuka sinnligt 
kvinnliga former kombineras med ett par distinkta horn och metallfötterna som ger ännu 
mer karaktär. Jackson hämtar förstås sitt namn från den hornbeprydda kameleonten med 
samma namn, fåtöljen både smälter in och sticker ut i alla typer av miljöer. Armstöd och 
fötter !nns i mässing, matt-kromat, svartoxiderat eller lackat stål. Avslutande trähandtag 
givetvis i naturmaterial som ask, ek och valnöt som också kan betsas. Bekvämligheten är 
på topp med formgjuten sits av kallskum och stålskelett, och med nosagfjädrar i sitsen.

”Vi har sneglat på Carl Malmstens Samsas, en väldigt liten och bekväm fåtölj med klas-
siska drag. Jackson är ännu nättare och extremt lätt att !ytta runt tack vare armstödet.”
Stefan Borselius

”Johan Lindau gav oss uppdraget att formge en liten djävul till möbel som platsar överallt, 
som är så självklar att kollegorna blir irriterade! De olika materialen i armstöd och fötter 
ger möjligheten att kombinera fram olika uttryck i vitt skilda miljöer.”
Thomas Bernstrand

Jackson platsar 
överallt
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Thomas Bernstrand  | 2O21

Honkenfamiljen växer till sig med Honken X40 och X46, lika självklar i restaurang, konferens och på kontor som hemmavid. Thomas 
Bernstrand (med säker assistans av Johan Lindau och Stefan Borselius) har låtit för!na den vridstyva och slagtåliga sittkorgen av manglad 
sträckmetall. Honken X40 och X46 är en bekväm frisvingare som påminner om både Marcel Breuer och Le Corbusier/Charlotte Perriand’s 
stålrörsmöbler, och lika självklart tar plats i en mängd olika miljöer. Sittvinkeln sitter helt rätt, och stolarna har tack vare benkonstruktionen den 
där lätta svikten som krävs för att inte trötta ryggen. Med två olika höjder kan Honken X40 och X46 smidigt glida in under de "esta bordsy-
tor. Välj bland Blå Stations olika lackalternativ och med sits i tyg eller läder.

”Honken X40 och X46 är frisvingare som kan stå helt för sig själva eller tillsammans med Blå Stations olika modulsystem.”
Thomas Bernstrand

Honken X – Honken som 
stol
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Johan Lindau | 2OO1-2O21

Ta 440 centimeter planka. Såga upp i tio delar, tre olika längder. Addera "ätad sadelgjord som sits. Voilà! Varför göra det svårare än så. 
Detta är vad som krävs för en tålig och sittvänlig caféstol när Johan Lindau nytolkar två av sina tidigare stolar. Gutang åter!nns fortfarande 
på restauranger och krogar, samma sak med första versionen av Momang som levt i största välmåga på åtskilliga caféer. Två decennier 
senare har Momang förenklats, för!nats och uppgraderats till en tidlös, enkel och bekväm trästol med sits "ätad sadelgjord i linne. Asketisk 
retro med ett tydligt gra!skt uttryck: rejäl och stadig sedd från sidan, tunn och smäcker sedd framifrån.

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

Momang är tillbaka

Marcel Sigel  | 2O2O-2O21

Marcel Sigels Still Life kombinerar tidlöshet med något ytterst 
närvarande unikt. En till synes ordinär trästol, men med en alldeles 
särskild tvist av ryggpartiet som vore det ett löst arrangerat tygstycke. 
Den askfanérad björken böjd till bristningsgränsen ger Still Life både 
ett familjärt bekant och unikt originellt uttryck. Nu också som barstol i 
två olika höjder, perfekt på restaurang, bar, kontor och hemma.

”Still Life är en produkt mittemellan de begränsningar och utmaningar 
en större produktion ställer, och den frihet jag kan ha i enstaka skulp-
turala projekt i begränsad upplaga. Jag gillar materialitet och textur, 
med fokus på arbetsprocessen och en underliggande berättelse.”
Marcel Sigel

Still Life i fler 
storlekar
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Jonathan Hultgren |  2O2O

Blå Station har gjort ytterligare ett Konstfacksfynd i masterstudenten Jonathan Hultgren. Med Prinsessan vann han Karlshamns kommuns 
designtävling på temat tapetserad bänk för offentliga interiörsammanhang. Rak och ärlig med detaljerad sammanfogning är Prinsessan är 
lika välkomnande åt alla håll, och beredd på både formella och informella möten. En möbel som ger liv åt ett alltför ofta eftersatta offentligt 
rum och med ambitionen att föra människor av alla de slag samman. Inspirerad av ribbsängar bjuder Prinsessan exakt infogade stag och 
lister, och kan givetvis fås i valfri längd, antingen i oljad ek eller i ask även målad i valfri färg. Addera lite dynor och en ärta så är sagan 
också på plats.

”Bänkar i det offentliga rummet är ofta utplacerade hur som helst utan någon tydlig avsikt. Hur för vi människor samman? Hur skapar vi nya 
mötesplatser? Prinsessan är oprentantiös, utan ryggstöd för att tillåta !exibilitet och interaktion från olika håll.”
Jonathan Hultgren

Prinsessan för oss 
samman 

Osko + Deichmann | 2O1O - 2O21

Kontrasten mellan de knäckta stålrören och en bekväm sittupplevelse blir ännu tydligare i Osko + Deichmanns Superstraw Lounge chair. 
Likt vikta krossade sugrör är de en ironisk hyllning till modernismens klassiska stålrörsmöbeldesign. De lätt deformerade formerna dök första 
gången upp med Straw för tio år sedan, därefter kom storebror Superkink och nu har syskonen Superstraw fått en äldre belevad bror i Super-
straw Lounge chair. Olli Deichmann och Blasius Osko kan återigen utbrista: ”Vi gör det omöjliga möjligt!”

Bekvämare Superstraw
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Stone Designs |  2O19 - 2O2O

Stone Designs bidrar med sin tredje ljudabsorbent för Blå Station. Arc är inspirerad av Colosseum i Rom och kan kombineras 
vertikalt och horisontellt i en mängd kon!gurationer. Panelen tar hand om störande ljud samtidigt som reliefen bryter
 ljudvågorna.

Det börjar redan inifrån med Polyester-form!lten som är grunden i ljudabsorbenterna Arc, Gaia och Ginkgo. Form!lten ger inte 
bara utmärkta akustiska egenskaper utan är även ett miljömässigt hållbart material som består av i genomsnitt 50% återvunnen 
plast (PET) från konsument PET-"askor. För att minska plastanvändningen ytterligare !nns nu alternativet där Polyester-form!lten 
blandas med ca en tredjedel av det förnybara materialet Hampa!brer. Hampamaterialet ger även produkten ett helt nytt och 
spännande utryck, med bibehållen akustisk förmåga.

Klä panelerna i textil och bjud in dina kreativa designidéer med ”EU Blomman”-märkta ulltyger, som Synegry, Hero och Lani 
som erbjuds som standard. Hållbart inifrån och ut.

ARC – Återvunnen, 
Förnybar och 
Förfinad!


