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Colibri.
Design Markus Johansson

Colibri - En samtidsklassiker

Ek som är både tunt flexibelt och massivt rejält. Trä för både öga och hand. I Markus Johanssons kollektion för Hans K
förenas båda egenskaperna i en sobert modern klassiker, som samtidigt vågar det otvunget samtida. Men Colibri är mer
än en saklig och rättfram stol, den bjuder på en generös sittkomfort som andas genomtänkt omtanke om varje detalj.

Hållbar utveckling - konsten att ta ansvar

Trä är ett lätt, starkt och förnybart material. Växande skog binder koldioxid och genom att använda trä som material får vi
en fördröjning av utsläppen. Sköter vi skogsresurserna på jorden på rätt sätt har vi i praktiken en oändlig källa att bygga
hem och byggnader med. Att låta sol, regn och vind göra jobbet känns helt naturligt, för att inte tära på naturens resurser.
Vi på Hans K arbetar mycket med hållbar utveckling och CSR. Corporate Social Responsibility innebär att ett företag tar ett
frivilligt samhällsansvar utöver vad lagstiftningen kräver. CSR kan delas upp i tre olika områden där socialt ansvarstagande,
miljömässigt ansvarstagande och ekonomiskt ansvarstagande ingår.
Om du är intresserad av att läsa mer om vår kollektion Colibri och vårt hållbarhetsarbete så kan du gå in på www.hansk.se

Linoleum - Helt naturligt

Till de spänstigt lätta stolarna med dess rundade former krävs ett lika stilrent bord. Träkänslan är lika närvarande oavsett
om man väljer ben och sarg i oljad eller blond massiv ek. Bordsskivan är praktiskt och stryktåligt utförd i det vackra naturmaterialet linoleum från Forbo. Denna naturliga yta har en jordig och solid kvalitetskänsla. Ytan motverkar också aktivt
uppbyggnaden av statiska laddningar och hindrar samtidigt damm och smuts från att fastna.

Stol

Kombinera din stol med
rygg, bas och sits

Skräddarsy din egen stol.
Stol

Rygg
björk vit, ek blond/oljad/svart
46x42x46cm

Rygg karm
björk vit, ek oljad
46x42x46cm

Karmstol

Stol bas
björk vit, ek blond/oljad/svart
44x48x48cm

Barstol och barpall

Levereras enfärgad med sits
i bonded läder svart

Barstol 63 och 74cm
ek blond/grå/svart
40x40x93cm
40x40x102cm

Barpall 63 och 74cm
ek blond/grå/svart
43x37x63cm
43x37x74cm

Bord
Colibri kan skräddarsys. Välj ryggdelen med eller utan armstöd. Bas och rygg går
att få i olika utförande som ek oljad, blond och svart eller björk vit. Stolsitsarna finns

Sarg och ben i ek
Bordsskiva Linoleum
charcoal

att få i tygerna; plommon, ljusgrått och gråmelerat, samt präglat svart bonded läder.

Bord 140x80cm

Bord 212x102cm

ek blond/oljad

ek blond/oljad

Sits läder eller tyg
Nature ljusgrå, gråmelerad,
plommon eller bonded läder PR svart

Kollektion

Colibri
Benämning

Färg

Längd

Bredd

Djup

Höjd

Rygg

Björk vit, ek blond/oljad/svart		

46cm

42cm

46cm

Rygg karm

Björk vit, ek oljad		

46cm

42cm

46cm

Stol bas

Björk vit, ek blond/oljad/svart		

44cm

48cm		

48cm

Sits tyg

Nature ljusgrå/gråmelerad/plommon

Sits läder

Bonded läder PR svart

Barstol 63cm

Ek blond/grå/svart med sits bonded läder svart		

40cm

40cm

93cm

63cm

Barstol 74cm

Ek blond/grå/svart med sits bonded läder svart 		

40cm

40cm

102cm

74cm

Barpall 63cm

Ek blond/grå/svart med sits bonded läder svart		

43cm

37cm

63cm

Barpall 74cm

Ek blond/grå/svart med sits bonded läder svart		

43cm

37cm

74cm

Bord 140x80cm

Ek blond/oljad - linoleum

140cm

80cm		

75cm

Bord 212x102cm

Ek blond/oljad - linoleum

212cm

102cm

Sitthöjd

75cm

Registered Community Design
Testad och godkänd av Statens Provningsanstalt enligt EN16139 nivå 1.
För artikelnummer gå in på hansk.se

STOL - skräddarsy bas, rygg och karm

Björk vit

Ek blond

Ek oljad

Ek svart

SITS

Nature
ljusgrå

Nature
gråmelerad

Nature
Bonded läder
plommon präglad svart

BARSTOL OCH BARPALL - komplett levererad med sits i bonded läder

Ek blond

Ek grå

Ek svart

Bonded läder
präglad svart

BORDSBEN, SARG OCH BORDSSKIVA
Linoleum är en mjuk skiva i naturmaterial med matt reptålig yta.
Linoleum tillverkas till största delen av naturliga materialsom
linolja, harts, trämjöl, kalksten och jute.
Ek blond

Ek oljad

Linoleum
Forbo Desktop
charcoal

Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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