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ROCK ON
design: ODA HOMLONG KLARÉN
45
84
84

DESIGN: ODA HOMLONG KLARÉN

Höjd:
Bredd:
Djup:

För mycket stillasittande är ett växande hälsoproblem och kan enligt forskning inte kompenseras
enbart med träning. Rock On är en pall vars mål
är att få sittandet att bli mer som en aktivitet
snarare än ett vilande. Pallens korsade rundade
underrede gör det möjligt att gunga åt alla håll,
vilket i sin tur medför att bålen på användaren
kan aktiveras och tränas. Rock Ons stilrena formspråk fungerar både i det privata och offentliga
rummet.

NEW 2018

AKTIVERANDE DESIGN

The sedentary lifestyle is a growing health problem. And according to research, this problem
cannot be compensated solely through exercising. Rock On is a pallet stool that heeds the call
for change and aims to make sitting more like
a physical activity. The crossed rounded base of
the furniture makes it possible to swing in all
directions, which in turn activates the user’s core
muscles. Rock On’s minimalistic design works both
in private and public spaces.

ABOUT: ROCK ON

ACTIVATING DESIGN

ROCK ON

HUMLAN STOL
design: EVA SCHILDT
90
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DESIGN: EVA SCHILDT

Höjd:
Bredd:
Djup:

Humlan-stolen är den fjärde medlemmen i
Humlan-familjen. Precis som resten av familjen
har denna lilla humla en mjuk och omfamnade
form med bra sitthöjd. Den är också flexibel; välj
samma eller olika tyg till sits och rygg. Att tyget
är avtagbart för tvätt på sitsen är såklart bekvämt
men framförallt ligger det i linje med NC:s tankar
om hållbarhet. Nya Humlan trivs lika bra med eller
utan sin familj, ensam eller i grupp och oavsett
miljö.

NEW 2018

MJUK OCH OMFAMNANDE

Humlan (bumblebee) chair is the fourth member of the Humlan family. Just like the rest of
the family, this little bumblebee has a soft and
embracing shape with a good seat height. It is
also flexible; choose the same or different fabric
for the seat and back. The fabric is removable for
laundry on the seat, which is of course comfortable but above all in line with NC’s sustainability
policy. The new Humlan thrives both with or
without its family, alone or in groups, as well as in
any environment.

ABOUT: HUMLAN

SOFT AND EMBRACING

HUMLAN & ENOK

ENOK
design: DANIEL ENOKSSON
73
190
90

DESIGN: DANIEL ENOKSSON

Höjd:
Längd:
Bredd:

RENT OCH TIDLÖST

Enok is a contemporary table inspired by the
composition of shaker furniture, characterized by
its pure expression. The table is made of oak or
birch and comes with either a veneer or laminate
tabletop. In addition, Enok is also a durable table
with a timeless appearance.

ABOUT: ENOK

PURE AND TIMELESS

NEW 2018

Enok är ett samtida bord inspirerat av sammansättningen av shaker-möbler, kännetecknat av
dess rena uttryck. Bordet är tillverkat i ek eller
björk och kan fås med antingen fanér eller laminatskiva. Enok är också ett slitstarkt bord med
tidlöst utseende.

ENOK

STURE SOFFBORD
design: BJÖRN DAHLSTRÖM
54
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DESIGN: BJÖRN DAHLSTRÖM

Höjd:
Längd:
Bredd:

Sture soffbord finns nu i en större variant som
kompletterar de två mindre vilka har varit
populära i flera år. Dessa atmosfärskapande
skärvor kan med fördel kombineras i dekorativa uppställningar – bordens fria former gör
att intrycket förändras beroende på betraktningsvinkeln. Samtidigt har de också en stabil
funktion. Gruppera gärna två eller tre bord och
låt formerna samverka; ett tips är att använda
ett bord för tidningar, böcker mm och låta de
andra vara tomma, det skapar en trevlig känsla
av organiserad lyx.

NEW 2018

FRITT OCH ORGANISERAT

Sture coffee table is now available in a larger
version that complements the two smaller
ones that have been popular for several years.
These ambience-building elements can easily be
combined to achieve decorative layouts – the
free shapes of the tables change the appearance
depending on the viewing angle. At the same
time, they also have a solid function. Group
two or three tables and let the shapes interact;
why not use one table for newspapers, books,
etc. and leave the others empty, creating a nice
sense of organized luxury.

ABOUT: STURE

FREE AND ORGANIZED

73
90 / Ø120 / 150
90

Bordet Grace utstrålar enkelhet och genuint
hantverk. Det är tillverkat i ask med fanér eller
laminatskiva och har ett smäckert, graciöst
uttryck. Dess indragna sarger ger bordsskivan en
svävande, tyngdlös känsla.

The Grace table exudes simplicity and genuine
craftsmanship. It is made of ash and comes with
either a veneer or laminate tabletop and has a
sleek, graceful expression. Its indented rims give
the tabletop a floating, weightless feeling.

DESIGN: JONAS OSSLUND

Höjd:
Längd:
Bredd:

GRACEFUL AND
WEIGHTLESS

NEW 2018

design: JONAS OSSLUND

GRACIÖS OCH
TYNGDLÖS

ABOUT: GRACE

GRACE

ALVA KARMSTOL
design: JONAS OSSLUND
85
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DESIGN: JONAS OSSLUND

Höjd:
Bredd:
Djup:

LEKFULL OCH SMÄCKER

Alva frame chair is a development of the Alva
chair launched last year. The chair is made of ash
and features an armrest made of solid wire that
playfully wraps around the backrest. The thin
dimensions give the armrest a sleek and graphic
expression.

ABOUT: ALVA

SLEEK AND PLAYFUL

NEW 2018

Karmstolen Alva är en utveckling av Alva-stolen
som lanserades i fjol. Stolen är gjord i ask och har
ett armstöd tillverkat i massiv tråd som lekfullt
slingrar sig runt ryggstödet. De tunna dimensionerna ger armstödet ett smäckert och grafiskt
uttryck.

GRACE & ALVA

RAM
design: SOPHIE HARDY & JULIA MADÅS
51
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DESIGN: SOPHIE HARDY & JULIA MADÅS

Höjd:
Bredd:
Djup:

Ram är en pålitlig vän i vardagen, en pall som
platsar i såväl hemmet som offentliga miljöer.
Möbeln har stark visuell identitet och en flexibel
funktion som överbryggar glappet mellan möbel
och hjälpmedel, en stöttepelare som kan följa
med genom livet. Ram är en pall men också en
gångram som stimulerar aktivt sittande och bidrar
till fortsatt rörelsefrihet. Influenser från cykelvärlden möter här björk, läder och kontrasterande
metall. Med olika färgställningar och tillval kan
RAM variera från kaxig till klassisk och tydligt
spegla sin ägare.

NEW 2018

STARK OCH PÅLITLIG

Ram is a reliable friend in everyday life, a stool
that fits perfectly in both home and public environments. The stool has a strong visual identity and a flexible purpose that bridges the gap
between a furniture and a walking aid. It is a stool
but also a walking frame that encourages active
sitting and advocates the importance of mobility
throughout life. Elements inspired by classic road
bikes are combined with birch, leather and metal.
With customizable colors and additions, Ram can
clearly reflect its owner.

ABOUT: RAM

STRONG AND RELIABLE

RAM
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