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I gränslandet mellan det
privata och offentliga rummet
IN THE REALM OF BOTH PRIVATE AND PUBLIC
En källa av kunskap och erfarenhet
Att dra lärdom av historien är viktigt. Både
för människa och miljö. På NC använder vi
vår erfarenhet av att tillverka möbler i trä
utifrån olika behov, som en källa av kunskap för våra kunder. Mer än 60 års arbete
med inredning har skänkt
oss djup förståelse för alla människors rätt
till det offentliga rummet. Därför är vår
ambition att erbjuda möbelkoncept som
skapar tillgänglighet. Allt vi gör är förenat
med omsorg och skaparglädje, men också
med värdefull kunskap om människans
och möbelns anatomi.

Det betyder att vi omfamnar olikheten.
Förstår att alla har olika förmågor och
egenskaper. Respekterar att ingen är
antingen eller, utan både och.
Därför ställer vi extra krav på våra möblers
funktion. De ska vara anpassade för den
tänkta användaren. Därför tullar vi aldrig
på estetiken. Därför ser vi alltid till människors olika behov och önskemål.
Vår ambition är att erbjuda möbelkoncept som skapar tillgänglighet.
Som främjar alla människors rätt att
delta i det offentliga rummet.

Vi kallar det Inclusive Design
Det hela är väldigt enkelt. Vi vill att så
många som möjligt ska kunna njuta
av god möbeldesign – med hjärta och
hjärna, kropp och själ. Därför arbetar
vi inkluderande.

”Det betyder att vi omfamnar
olikheten. Förstår att alla har
olika förmågor och egenskaper.”

”That means that we embrace differences.
We understand that we all have different
abilities and qualities.”
A well of knowledge and experience
It’s important to learn from the history.
We invite our customers to share our
experience of producing wooden furniture for different conditions and needs.
Sixty years of production has given us a
deep understanding of accessibility of
public space. That´s why our ambition is
to help creating access through conceptually designed furniture. Everything we do
incorporates care, attention and the joy of
creation - together with valuable knowhow
on the anatomy of humans
and the likewise of furniture.

We call it Inclusive Design
It´s very simple. We want as many people
as possible to enjoy a beautiful furniture
solution encompassing heart and brain,
body and soul. That’s why we work with an
including perspective. That means that we
embrace differences. We understand that
we all have different abilities and qualities.
We respect that no one is either or. We are
all a little bit of each.
That´s the reasoning behind our strong
demand for functional furniture. It should
be adjusted to the user. And furthermore,
we will never compromise when it comes
to aesthetics. We always see people’s
different needs and wishes. Our ambition
is to offer a furnishing concept that creates
access. A concept making it possible for
everyone to share public space.

Lekfullt med
funktion
PLAYFUL AND FUNCTIONAL
LEKFULLA BÄNKEN LINNEA är lika bekväm som
den är oväntad i sitt formspråk. En så kallad
pausbänk som passar perfekt för både passivt
och aktivt sittande. Välj själv om du vill använda
stödet vid ena kortsidan för att luta dig mot,
vila armen på eller ta spjärn emot när du reser
dig. Finns i två olika höjder för flexibelt sittande.
Sitthöjderna är 45 och 63 cm.
THE PLAYFUL BENCH Linnea is as comfortable as
it is unexpected in its design. A bench perfectly
fit for both active and passive sitting. Use the
support on the side to lean against, rest your
arm on, or hold as you get up. Comes in two
seating heights which allows for flexible sitting.
Seating heights are 45 and 63 cm.

Design Stefan Forsberg

Design Eva Schildt

Inbjudande
tidlöst
designuttryck
INVITING AND TIMELESS DESIGN

MJUKA OCH RUNDADE former präglar Humlan.
Stilren och ergonomisk, med former som gör
att soffgruppen upplevs som skön, trygg och
välkomnande. En tydlig glipa mellan sits och
rygg förhindrar damm och smuts att fastna,
och gör rengöring enkel. Finns som fåtölj,
2-sitssoffa och 3-sitssoffa. Möjlighet till tygval
i sits och stomme öppnar upp för individuell
färgsättning. Underredet i björk kan betsas.
SOFT, ROUNDED CONTOURS characterize
Humlan. Stylish and ergonomic, with shapes
that convey a sense of comfort, safety and welcoming. A clear gap between the seat
and backrest prevents dust from getting lodged, and makes cleaning much easier. Available
as an easy chair, a 2 seater sofa and
a 3 seater sofa. Many different upholstery choices opens up the possibility for custom color
arrangements. Staining option available for the
birch wood base.

Design Eva Schildt

Klassisk servering 2.0
CLASSIC SERVICE 2.0
SOM OUMBÄRLIGT TILLBEHÖR till serveringsvagnen Julia presenterar vi nu Julia bricka.
Brickan har både sarg och gummifötter för
stabilitet och stöd, och kombinerar nätt
estetik med bred funktionalitet. Brickan
kan användas som solitär eller med fördel
matchas in på en eller båda hyllor, och
ger serveringsvagn Julia fler användningsområden.

AN INDISPENSABLE supplement to our service
trolley Julia, let us introduce the Julia service
tray. The tray comes with rims and rubber feet
for stability and support, and combines sleek
aesthetics with broad functionality. The tray
can be used on its own or be placed on one
or both of the shelves, further expanding the
use of our service trolley Julia.

Design Björn Dahlström

Rymdresa med
förhöjd komfort
SPACE TRAVEL WITH INCREASED COMFORT

SPUTNIK HAR NU FÅTT en klädd sits som tillval
för extra komfort. Pallen är lekfullt formgiven med inspiration från en rymdraket och ger en subtil men karaktärsfull
touch. Med möjlighet till bets för individuell
färgsättning, och de tre olika sitthöjderna
44, 63 och 75 cm, är det lätt att anpassa
Sputnik efter miljö och behov.
SPUTNIK NOW COMES with the choice of an
upholstered seat for added comfort. The stool’s
playful design was inspired by space rockets,
and gives a subtle but lively touch.
A staining option available to allow for
custom coloration, along with the three
different seating heights 44, 63 and 75 cm, makes Sputnik easily adaptable to any
setting or requirement.

Strikt elegans
med hög funktion
STRICT ELEGANCE WITH HIGH FUNCTIONALITY

EN FÅTÖLJ MED STEGLÖST fällbar rygg och

reglerbar nackkudde, kompletterad med
nya Jackie fotpall, är ett viktigt nytillskott i
Jackie-familjen. Precis som på resten av Jackiemöblerna finns här en glipa mellan rygg och
sits för att förenkla rengöring. Greppvänliga
armledare och rätt sitthöjd underlättar för
äldre och all klädsel är avtagbar. Övriga familjemedlemmar är 2-sitssoffa och 3-sitssoffa samt
fåtölj där en annan av årets vidareutveckling
även innebär alternativet hög rygg. Jackiefamiljen innehåller också stol, karmstol och
karmstol XL.
AN IMPORTANT NEW addition to the Jackie family,
this easy chair comes with a infinitely adjustable backrest and neck cushion, and can be
complemented with our new Jackie footstool.
As with all Jackie furniture there
is a gap between the seat and backrest to
facilitate cleaning. Grippable armrests and
an appropriate seating height makes this easy
chair suitable for the elderly. All upholstery is
removable. Other members of the Jackie family
include a 2 seater sofa, a 3 seater
sofa and an easy chair which now comes
with the option of a high backrest. Also in
the Jackie family is a chair, an armchair
and an armchair XL.

Design Peter Andersson

YTTERLIGARE EN NYHET Jackie-familjen är en hög

rygg som tillbehör till soffor och fåtöljer. Välj
alltså mellan låg eller hög rygg för att få den
möbeln du önskar. Även tygtäckta armledare och mellanarmstöd finns som tillval. För
den som redan har Jackie så går det att byta ut
den låga ryggen mot vår nya, höga rygg. Precis
som med den nya funktionsfåtöljen så ingår nu även här reglerbar nackkudde till den höga ryggen som standard.

ANOTHER NEW ADDITION to the Jackie family is a

high backrest as an option for sofas and easy
chairs. Choose between a high or low backrest
to get the furniture you want. Other options available are upholstered armrests and dividing
armrests for sofas. Those who
already own Jackie furniture can have the
backrest exchanged for our new, high backrest.
As with our new functional easy chair,
an adjustable neck cushion comes with the
high backrest as standard.

Design Peter Andersson
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