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Race - modern, generös och inbjudande

Race - Cory Grosser

Johanson presenterar i samarbete med den
Los Angeles-baserade formgivaren Cory
Grosser, den nya sittgruppen Race. Det känns
hedersamt att vara första amerikanska designer
som får möjlighet att lansera tillsammans med
Johanson, säger Cory Grosser
Race är en modern sittgrupp bestående av fåtölj
samt 2- och 3-sitssoffa. De generösa formerna
är tänkta ska inbjuda till avslappnande stunder.
”Jag vill uppmana till avslappnade möten och
erbjuda en serie med verklig komfort”, säger
Cory. Race är tänkt ska bli det självklara valet i
loungemiljöer, hotell-lobbys men även i moderna,
privata bostäder.
”Race har en känsla som för en tillbaka i
tankarna till internationella, klassiska bilar. Jag
älskade bilbanor som liten. De flesta barn drevs
sannolikt mest av att köra fort eller krascha.
För mig är det dock tydligt att det var själva
byggandet av bilbanan som drev mig.

Det var precis som en del av
formgivningsprocessen, där man nogsamt
tar form och komposition i beaktning. För mig
symboliserar race själen av själva byggandet av
bilbanan som liten”, säger Cory Grosser.
Race kan färgsättas och anpassas efter behov.
I Johansons produktion i Markaryd möjliggörs
textilbeklädnaden nästan i det oändliga genom
det breda utbudet av textil och skinn.
Alla produkter i Johansons sortiment
tillverkas hantverksmässigt i den egna
produktionsanläggningen i Markaryd. En
hantverkstradition och kunskapsbank man sätter
stort pris och värde på.
Ta en titt på Race under Stockholm Furniture
Fair mellan den 7:e-11:e februari där vi visar våra
nyheter och andra utvalda produkter från vårt
sortiment. Ni hittar oss i mässmonter A20:18.

Presskontakt
För information, bilder eller produktlån, kontakta gärna Ulrika Görefält som är
Johansons presskontakt. Mejla ulrika.gorefalt@plodder.se eller ring 0708-27 05 53.
Alla pressreleaser och bilder finns även att ladda ner på http://johansondesign.se/downloads
Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se
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ROB en stapelbar stol som spås bli en
framtida klassiker

Rob - Böttcher Henssler Kayser

ROB föddes ur tanken att ta fram en attraktiv,
stapelbar stol. För att nå detta fokuserades
på att använda så få delar som möjligt och ge
dessa en personligt form. Målet var att skapa
en stol med enkelt formspråk utan att för den
sakens skull bli anonym. ROB skulle med sin
tydliga form få ta för sig i rummet.
Samarbetet mellan Johanson och den
Berlinbaserade designtrion Böttcher-HensslerKayser fortsätter. Efter succén Shima
presenteras nu ROB.
”Med ROB har vi skapat en stapelbar medstod
som med sitt tunna stålstativ och formpressade
sittskal har formats till en produkt med verklig
karaktär och tydliga designelement. De
bakre stolsbenen strävar uppåt och smälter
samman med sittskalet så att de tillsammans
bildar en formenhet och blir ett signum för
serien, säger Böttcher Henssler Kayser. Under
utvecklingen av ROB har det parallellt planerats
för en fortsättning av stolar med armstöd samt
textiklädd sits. Johanson rika utbud av textilier
och trämaterial samt variationsrika möjlighet att
färgsätta stålstativen öppnar därmed för en rad
varianter av ROB, som möjliggör det att anpassa
produkten efter miljön den ska placeras i.

ROB ska kännetecknas för sitt subtila samspel
mellan stativ och sittskal, som bildar en tydlig
form. Komfort, enkelhet och tilltalande formspråk
ska göra ROB till en framtida klassiker.
ROB tillverkas i Johansons produktionsenhet i
Markaryd och kommer den dag då den är uttjänt
med enkelhet kunna demonteras i två delar för
att återvinnas.
Böttcher Henssler Kayser är en Berlinbaserad
designtrio. I huvudsak formger de produkter
inom produktkategorierna möbler, lampor eller
mindre details. Sedan starten 2007 har de
arbetat med en rad internationella varumärken
och kännetecknas av modern design med tydligt
formspråk. Besök gärna http://www.boettcherhenssler-kayser.de/ för mer information
Ta en titt på Rob som presenteras av BöttcherHenssler-Kayser under Stockholm Furniture
Fair mellan den 7:e-11:e februari där vi visar våra
nyheter och andra utvalda produkter från vårt
sortiment. Ni hittar oss i mässmonter A20:18.

Presskontakt
För information, bilder eller produktlån, kontakta gärna Ulrika Görefält som är
Johansons presskontakt. Mejla ulrika.gorefalt@plodder.se eller ring 0708-27 05 53.
Alla pressreleaser och bilder finns även att ladda ner på http://johansondesign.se/downloads
Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se
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Med Shima Garden skapar vi gröna miljöer inomhus

Shima Garden - Böttcher Henssler Kayser

Shima, formgiven av Böttcher Henssler Kayser,
utvidgas med produkter som möjliggör för
kreativt möblerande av inspirerande miljöer.
Namnet Shima är lånat från japanskan med
betydelsen öar.

Men även möblerad i föreläsningssalen eller
i hotellobbyn. Var helst den är placerad utgör
den en fin detalj oavsett om den är ensam eller i
sällskap av flera delar, säger Böttcher Henssler
Kayser.

Designtrion säger: Uppmärksamheten Shima
fick vid sin lansering 2015 var faktiskt nästan
överväldigande. I samtal vi förde med arkitekter
förstod vi att genom utvecklingen av det
offentliga rummet, som ofta innebar stora ytor
av öppna kontorslanskap, fanns ett stort behov
av flexibel möblering. En önskan att kunna
förändra till temporära rumsmiljöer, ytor att dra
sig tillbaka på, platsen för det inofficiella mötet
men även behovet att kunna möblera ytor som
stod tomma och outnyttjade. Just dessa behov
visade sig Shima fylla och lusten att utvidga
serien med ytterligare produkter väcktes.
Delar som alla bygger på samma grundform,
som kompletterar varandra men som samtidigt
klarar sig på egen hand. Vi ser Shima som liten
sittgrupp på kontoret, på biblioteket, caféet eller i
hemmamiljön.

Nyheten Shima Garden utgörs av en växt- och
blomsterbehållare som finns i flera storlekar.
Med denna del tillåts man ytterligare förstärka
och laborera med rumsmiljön. En produkt som
lyfter in växtlighet i rummet och därmed inte
enbart förbättrar inomhusklimatet utan även
stärker koncentrationsförmågan och höjer
trivselfaktorn. Med Shima Garden tillgodoses
behoven att skapa förändringsbara miljöer
dels genom produkten i sig, men även genom
den stora valmöjlighet Johansons produktion
erbjuder beträffande färgsättning av stativen.
I fabriken placerad i Markaryd möjliggörs
färgsättning i 231 olika RAL-kulörer som
standard.
Ta en titt på Shima Garden som presenteras
av Böttcher-Henssler-Kayser under Stockholm
Furniture Fair mellan den 7:e-11:e februari där vi
visar våra nyheter och andra utvalda produkter
från vårt sortiment. Ni hittar oss i mässmonter
A20:18.

Presskontakt & ytterligare information
För information, bilder eller produktlån, kontakta gärna Ulrika Görefält som är Johansons
presskontakt. Mejla ulrika.gorefalt@plodder.se eller ring 0708-27 05 53. Alla pressreleaser
och bilder finns även att ladda ner på http://johansondesign.se/downloads
Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se
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Reform Daybed en stilren produkt med många möjligheter

Reform Daybed - Alexander Lervik

Serien Reform, formgiven av Alexander
Lervik, är en av Johansons mest uppskattade
soffserier. Serien är nu utbyggd med Reform
Daybed. En smäcker produkt som genom sin
stilrena form fungerar lika bra på egen hand
som en kompletterande del till soffan.
Reform Daybed bygger på seriens grundform
och blir ett fint tillskott till kollektionen. Produkten
ger serien ett modernt uttryck och lyxig känsla.
Placera den i hotellets loungedel, skapa
informella mötesutrymmen på arbetsplatsen eller
placera den i privat hemmamiljö.
Reform Daybed kan utföras i textil eller läder och
detaljer såsom knappar eller färgade sömmar
kan appliceras.

Genom Johansons egen produktion och rika
utbud av beklädnadsalternativ samt möjlighet
att erhålla stålstativ i 231 olika RAL-kulörer kan
den helt skräddarsys till önskat utförande för
respektive projekt.
Ta en titt på Reform Daybed under Stockholm
Furniture Fair mellan den 7:e-11:e februari där vi
visar våra nyheter och andra utvalda produkter
från vårt sortiment. Ni hittar oss i mässmonter
A20:18.

Presskontakt & ytterligare information
För information, bilder eller produktlån, kontakta gärna Ulrika Görefält som är
Johansons presskontakt. Mejla ulrika.gorefalt@plodder.se eller ring 0708-27 05 53.
Alla pressreleaser och bilder finns även att ladda ner på http://johansondesign.se/downloads
Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se
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Speed Table - ett sideboard med tydlig identitet

Speed Table - Johan Lindstén

Johansons produktportfölj erbjuder ett stort
utbud av bord i olika storlekar och modeller.
Med det nya bordet Speed, kompletteras
sortimentet med ett användbart sideboard.
Johansons långvariga samarbete med Johan
Lindstén fortsätter således och Speed tar
plats i kollektonen. Ett mindre bord med enkelt
formspråk och tydlig identitet.

Speed produceras i Johansons egen fabrik
i Markaryd. Genom Johansons produktion
finns möjligheten att tillverka det i upp emot
231 st RAL-kulörer. Möjligheten att anpassa
färgsättningen efter olika stilar och projekt är
därmed nästintill oändlig. Även bordsskivan kan
erhållas i olika utföranden och kan därmed enkelt
anpassas efter miljön det ska placeras i.

Speed är ett sideboard eller, om du så vill, ett
soffbord som med stativets runda former inger
en mjuk känsla. Speed finns i två höjder som
med fördel kan placeras tillsammans. Bordet
kännetecknas av sitt enkla men fortfarande
iögonfallande formspråk och har ett brett
användningsområde.

Ta en titt på Speed under Stockholm Furniture
Fair mellan den 7:e-11:e februari där vi visar våra
nyheter och andra utvalda produkter från vårt
sortiment. Ni hittar oss i mässmonter A20:18.

Presskontakt & ytterligare information
För information, bilder eller produktlån, kontakta gärna Ulrika Görefält som är
Johansons presskontakt. Mejla ulrika.gorefalt@plodder.se eller ring 0708-27 05 53.
Alla pressreleaser och bilder finns även att ladda ner på http://johansondesign.se/downloads
Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
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Johansons sideboard Cross- som en modern
kameleont

Cross - Johan Lindstén

Behovet av flexibla arbetsplatser, den informella
mötesytan eller den extra arbetsplatsen
bara ökar. För att tillmötesgå denna önskan
presenterar Johanson ett flexibelt sideboard,
Cross. Ett bord som med enkelhet kan flyttas
runt och justeras i höjd och där datorn vilar lika
självklart som kaffekoppen.
Med Johansons smidiga sideboard kan samtliga
behov uppfyllas, lite som en modern kameleont
smälter Johanson nya sideboard in i alla miljöer.
Estetik och funktionalitet går hand i hand och
bordets användningsområde kan anpassas
efter situation. Bordsytan kan vinklas och
passar därför perfekt för laptop eller dator vid
arbetsstund eller presentation. Samtidigt kan
bordsskivan med enkel handvändning justeras till
plant läge och användas till kaffekoppen.

Cross är formgivet av Johan Lindstén och
har ett grundutförande i svart. Stativet kan
dock lackeras i upp emot 231 olika RALkulörer. Alla produkter i Johansons sortiment
tillverkas hantverksmässigt i den egna
produktionsanläggningen i Markaryd. En
hantverkstradition och kunskapsbank man sätter
stort pris och värde på.
Ta en titt på Cross under Stockholm Furniture
Fair mellan den 7:e-11:e februari där vi visar våra
nyheter och andra utvalda produkter från vårt
sortiment. Ni hittar oss i mässmonter A20:18.

Presskontakt & ytterligare information
För information, bilder eller produktlån, kontakta gärna Ulrika Görefält som är
Johansons presskontakt. Mejla ulrika.gorefalt@plodder.se eller ring 0708-27 05 53.
Alla pressreleaser och bilder finns även att ladda ner på http://johansondesign.se/downloads
Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se

