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Långbordet är ett modulärt bänkbordssystem med många 
variationsmöjligheter. Utgångspunkten till Långbordet var 
ett samarbete mellan Nola, White arkitekter, Helsingborgs 
stad och konstnären Ebba Matz. Möbelsystemet kan byggas 
i olika formationer, för att anpassas till olika miljöer. Lång-
bordet har många användningsområden, är tillgänglighets- 
anpassat och fungerar för såväl större sällskap som för 
avkoppling, fika, spel, loppis eller lek i den offentliga miljön.

Långbordet
White arkitekter

1 st konfiguration enligt bild. 

201 700 kr
Ord. pris: 268 910 kr

Material: Elförzinkat pulverlackerat stål  
& Linax furu. 
Färg: Gul RAL 1023





Den nya granitbänken Via har historiska referenser till träd-
gården där den första gången visades under Stockholm 
Creative Edition hösten 2021. Formen är inspirerad av romer- 
ska akvedukter och viadukter och har en stark arkitektonisk 
närvaro med sina karaktäristiska valv. Dess tyngd är påtaglig 
vilket bidrar till ett starkt visuellt och vilsamt uttryck.

Via bänk
Anki Gneib

140 cm Granit100 cm Granit

Material: Granit Material: Granit

1 st 

40 100 kr
Ord. pris: 47 235 kr

1 st 

41 800 kr
Ord. pris: 49 200 kr



Sigill har utformats för att tåla det nordiska klimatet, hålla 
höga krav på hållbar produktion och designmässig kvalitet.  
Resultatet är en lågmäld och grafisk, flexibel parksoffa i två  
utföranden. Inspirationen från arkitekt Sigurd Lewerentz kan 
ses i de rena materialvalen och linjerna. Förutom att vara 
tillgänglighetsanpassad är soffan enkel att flytta, stapla 
och lagra, med materialval som säkerställer möbelns livs-
längd gällande miljö, kvalitet och design.

Sigill soffa
Note Design Studio  
& Gunilla Allard

Material: Varmgalvaniserat stål & oljad ek Material: Varmgalvaniserat stål & oljad ek

Sigill rak Sigill vinklad

1 st 

13 000 kr
Ord. pris: 17 335 kr

1 st 

22 700 kr
Ord. pris: 30 200 kr



LowBed solbädd
Mats Aldén
Skön vil- och solstol som passar på terrassen, i parken eller 
på torget. Det går utmärkt att sträcka ut sig eller sitta flera 
på möbeln som är både tålig och generös.

1 st 

14 300 kr
Ord. pris: 19 050 kr

Material: Pulverlackerat stål, oljad ek
Färg: Röd RAL 2002



Material: Pulverlackerat stål, oljad ek
Färg: Röd RAL 2002

Material: Pulverlackerat stål, oljad ek
Färg: Gul RAL 1023

High Round Bench
Mats Aldén
Sittmöbeln High Round Bench tillför något självklart till 
Low/High-serien. Ett flexibelt bänksystem redo att smycka 
torg och parker såväl som takterrasser och innergårdar.

High Sunchair
Mats Aldén
Solstolen Sunchair är på sätt och vis en utveckling av LowBed,  
en kompletterande låg möbel för avkopplat sittande utomhus.  
Skillnaden är att Sunchair har ännu mer attribut av en sol-
stol och leder kanske tankarna till kontinenten, ett pooldäck 
eller lummig innergård i generös grönska. 

1 st

22 500 kr
Ord. pris: 29 950 kr

1 st

42 400 kr
Ord. pris: 56 570 kr





Basket är en omfamnande fåtölj i tre olika storlekar. Fåtöljen 
har en tydlig rund form med inspiration från flätade korgar. 
Den generösa formen ger en klart definierad rumslighet och 
samtidigt en genomsiktlighet i möbleringen. Basket Bord 
tillhör möbelserien Big och Small Basket. Bordet har en bord-
skiva i pulverlackerat stål.

Big, Small & Mini Basket
Basket bord
Ola Gillgren

Small Basket

Basket bord

Big Basket

Mini Basket

Material korg: Pulverlackerat rostfritt stål 
Material sits: Accoya
Färg: Svart RAL 9005

Material korg: Pulverlackerat rostfritt stål 
Material sits: Accoya
Färg: Svart RAL 9005

Material: Pulverlackerat rostfritt stål 
Material tyg: Sunbrella
Färg: Svart RAL 9005

Material: Pulverlackerat stål
Färg: Svart RAL 9005

1 st 

32 900 kr
Ord. pris: 43 890 kr

1 st 

20 600 kr
Ord. pris: 27 515 kr

1 st 

27 900 kr
Ord. pris: 37 140 kr

2 st á 

13 000 kr
Ord. pris: 17 390 kr



Work Desk

Work Desk är ett renodlat skrivbord för utomhusarbete. 
Forskning kring utomhusarbete visar att människor mår och  
presterar som allra bäst när man har möjlighet att kom-
binera inomhusarbete, arbetspromenader och möjligheten 
att kunna ta arbetet med sig ut när vädret tillåter. 

Charlotte Petersson Troije
& Superlab

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Blå RAL 5000

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Blå RAL 5003

1 st

20 900 kr
Ord. pris: 27 900 kr

1 st

15 200 kr
Ord. pris: 20 280 kr

Work Lounge
Charlotte Petersson Troije
& Superlab
Work Lounge är svaret på samhällets snabba utveckling 
och ett ökat behov av funktionella och praktiska arbets-
platser utomhus. En arbetsstation med snurrbar sits i mjuk 
dry foam med ett laptopanpassat ovalt bord.





Möbelgruppen Gard, där soffan ingår, har hämtat sin inspi- 
ration från klassiska trådmöbler. Bänkar och bord finns i flera  
varianter och går att montera ihop efter varandra. Möbel- 
gruppen är godkänd i Svanens Husportal (sioox ek) och miljö- 
bedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus.

Gard soffa
Odin Sollie

Material: Pulverlackerat stål, accoya
Färg: Röd RAL 3016

1 st 

20 300 kr
Ord. pris: 27 065 kr



Kajen solsoffa
Thomas Bernstrand
Kajen solsoffa är en bakåtlutad elegant solsoffa i trä, med  
eller utan fotstöd eller som en enda förlängd soffa. En mjukt 
böjd sits och högt ribbad rygg ger en skön sittkomfort och 
plats för avkoppling. Kajen solsoffa är Svanenmärkt i utfö-
randen med Linax-impregnerad furu eller Sioo:x-behandlad 
ek. Kajen möbelgrupp är även godkänd i Svanens Husportal  
(ek) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och 
SundaHus.

Material: Sioo-behandlad Ek
Färg: Röd RAL 2002

2 st á

34 200 kr
Ord. pris: 45 660 kr

Gard möbelgrupp i laminat
Odin Sollie
Två stycken långbänkar och ett långbord med rullstolsplats.
Specialutförande med ytor i högtryckslaminat för både inne 
och utomhusbruk, mycket väderbeständigt och reptåligt.

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Gul RAL 1023

1 st konfiguration enligt bild

48 700 kr
Ord. pris: 65 110 kr



Mustasch bord

Ett nätt och enkelt men samtidigt klassiskt sido- och café-
bord med rund bordsskiva och karakteristisk fot. Det genom-
gående tunna stålet i skivan och det helfärgade utförandet 
ger ett nytt modernt, men ändå bekant utseende. Med sina 
tre fötter står det stabilt oavsett underlag.

Material: Sioo ek
Färg: Grå RAL 7022

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Svart RAL 9005

1 st

62 100 kr
Ord. pris: 82 820 kr

1 st

4 100 kr
Ord. pris: 5 440 kr

Bill Post anslagstavla
Broberg & Ridderstråle
Anslagstavlor är generellt breda, plana ytor. Med Bill Post 
blir anslagstavlan ett arkitektoniskt element och en mötes- 
plats, en punkt där vi känner samhörighet. Bill Post har 
integrerad belysning i toppen och en stomme av träribb  
att fästa affischer mot. 

Broberg & Ridderstråle



Generös hopfällbar utemöbel för offentligt bruk, med plats 
för många. Gedigen konstruktion med tydlig design.  
Pulverlackerat stålunderrede med mycket bra rostskydd. 
Användbar i offentlig miljö likaväl som för privat bruk. 
Hopfälld tar den mycket liten plats. Benen går att låsa i 
både utfällt och hopfällt läge. Stilig, klassisk och praktisk.

Alnön möbelgrupp
Thomas Eriksson

Alnön bord Alnön bänk

Material: Sioo ek
Färg: Röd RAL 2002

Material: Sioo ek
Färg: Röd RAL 2002

1 st

14 950 kr
Ord. pris: 19 930 kr

2 st á

10 600 kr
Ord. pris: 14 155 kr





Gro planteringskärl 
& väggspaljé

Gro spaljé har vidareutvecklats till en familj av spaljéer, 
en golvvas och planteringskärl i en mindre och en större 
modell. Det grafiskt strikta möter det organiskt otyglade  
i oväntade uttryck.

Mia Cullin

Gro planteringskärl litet

4 st á 

6 500 kr
Ord. pris: 7 685 kr

Gro planteringskärl stort

2 st á 

7 800 kr
Ord. pris: 9 160 kr

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Grå RAL 7022

Gro väggspaljé

2 st á

22 600 kr
Ord. pris: 30 140 kr

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Grå RAL 7022

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Grå RAL 7022



Klocka planteringskärl
Anki Gneib
Planteringskärlet Klocka i sandjuten aluminium är en modern 
tolkning av klassiska prakturnor. Urnorna har ett reliefmöns-
ter som sveper runt formen och den generöst tilltagna kanten 
som både kan agera barriär och stöd för hängande växter.

Cacti ampel

Cactis amplar och kokonger i olika storlekar är skulpturala 
och kan fyllas med olika sorters växtlighet. För luftplantor 
som inte behöver jord är kokongen öppen. För plantering 
med jord har ampeln en hel botten. 

Diameter: 510 mm
Material: Pulverlackerat stål
Färg: Grå RAL 7022

Material: 
Sandgjuten aluminium

1 st

7 600 kr
Ord. pris: 10 075 kr

1 st

18 600 kr
Ord. pris: 21 885 kr

Anki Gneib



11:an är en klassisk och enkel möbelgrupp i modern tapp-
ning. Med sitt lågmälda formspråk, strama stativ och trä- 
ribbor passar den såväl i villaträdgården som på restaurang-
ens uteservering. Möbelgruppen är godkänd i Svanens 
Husportal och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen 
och SundaHus.

11:an möbelgrupp
Axel Bjurström

11:an bord 11:an stol

Material: Oljad Ek
Färg: Svart RAL 9005

Material: Oljad Ek
Färg: Svart RAL 9005

1 st

6 375 kr
Ord. pris: 8 500 kr

1 st

3 370 kr
Ord. pris: 4 495 kr



Likt ett lapptäcke av åkrar, vägar och mönster består möbel- 
gruppen Areal av visuella strukturer sammanfogade till en 
harmonisk enhet. Det laserskurna mönstret gör ytan levande 
och skapar vackra skuggor. Areal möbelgrupp är miljöbe-
dömd via Byggvarubedömningen.

Areal möbelgrupp
Broberg & Ridderstråle

Areal bänkAreal bord

Material: Pulverlackerat stål
Färg: Grå RAL 7022

Material: Pulverlackerat stål, oljad ek
Färg: Grå RAL 7022

2 st á

11 800 kr
Ord. pris: 15 705 kr

2 st á

7 800 kr
Ord. pris: 10 370 kr



Monica Förster har skapat Cake, Sun, Dot med inspiration 
av naturens mönster; snöns kristaller och solens strålar. 
Bordsskiva och bas likt tårtpapper i laserskuren plåt gör att 
ljuset fångas upp och skapar skuggor med magiska och 
dramatiska mönster. Borden kan tillverkas med olika ytbe-
handlingar.

Cake/Sun/Dot Bord
Monica Förster

Sun bordCake bord

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Röd RAL 2002

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Röd RAL 2002

1 st

2 000 kr
Ord. pris: 2 690 kr

1 st

3 600 kr
Ord. pris: 4 800 kr



Hexagon H22 har en geometri som bygger på triangelns  
stabilitet, en basform som bildar de hexagonala planen såväl 
som de vertikala ramar som utgör väggarna. Produkten som 
passar perfekt för samtal och umgänge i park- såväl som 
stadsmiljö kan möbleras med en mängd olika möbelgrupper 
från vårt breda sortiment.

Hexagon H22 paviljong
In Praise of Shadows

Material: Kärnfuru, ek och limträ

1 st

350 000 kr
Ord. pris: 412 000 kr



Med plats för det temporära, en stor dos fantasi och flexi- 
bilitet är Parklet ett system för att enkelt anlägga egna så 
kallade pocketparker. Exempelvis kan små grönytor skapas 
på parkerings platser, ett utegym kan ta plats bredvid en ute- 
servering, eller varför inte små oaser längs en kajpromenad 
eller i mellanrummet mellan byggnader. Plattformen place- 
ras direkt på underlaget utan krav på markanläggning vilket 
spar både tid och pengar, såväl som miljön.

Parklet
Modulära stadsrum
Nola

Parklet planteringskärl

Parklet

Parklet bänk

Material Grundmodul: 
Varmförzinkat stål, Sioo-behandlad gran

Material Pergola: 
Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Röd RAL 3016

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål, 
Sioo-behandlad gran
Färg: Röd RAL 3016

Material: Elförzinkat & pulverlackerat stål
Färg: Grå RAL 7022

1 st 

14 100 kr
Ord. pris: 18 715 kr

1 st konfiguration enligt bild 

162 900 kr
Ord. pris: 217 150 kr

8 st á

10 100 kr
Ord. pris: 13 515 kr
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