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Flex - Piccolo.
Design Markus Johansson - Anton Björsing - Bo Armstrong

Flex och Piccolo
Denna kollektion består av stapelbara stolar, kopplingsbeslag och
tåliga bord i flera olika storlekar för såväl privat som offentlig miljö.

FLEX BORD Bordsskivan är gjord i laminat och finns i färgerna vit,
grafit och ljusgrå. Helhetsintrycket präglas av en stilren och följsam
utformning som genomgående andas nordisk designtradition.
Precis som namnet indikerar är valfriheten stor. Laminatskivan du
väljer kan kombineras med kollektionens runda och fyrkantiga
massiva träben som finns tillgängliga i vit, ljusgrå, ek blond, ek oljad
eller alm svart. Det finns också möjlighet till att skapa ett cafébord
med pelarstativ i stål.

FLEX STOL i masivträ är monterad och stapelbar. Finns i vit, ljusgrå,
ask blond och alm svart med sadelgjord i sitsen som passar därtill.

PICCOLO STOL i masivträ är monterad och både stapel- och
kopplingsbar. Finns i vit, ljusgrå, mörkröd, svart och ask blond med
standardsitsar i Nature ljusgrå, gråmelerad och svart samt bonded
läder svart.
Hans Karlsson, grundare av Hans K

Flex bord
Design Markus Johansson.

Laminat bordsskiva ljusgrå, vit och grafit

Flex bord finns i flera mått och färger. I sortimentet kan du välja på 80x80 och 120x80 cm, som
du kan para ihop och bygga på flera olika håll. Det kan du även göra med 140x90 och 190x100 cm
fast de har mer ellipsformade hörn. Därtill finns två runda bord som är 80 och 110 cm i diameter.
Ja, valen är många, men inte nog med det. Skulle du vilja formge ditt eget bord i annan storlek
och välja på rundade eller ellipsformade kanter, så är det inga problem. Vi kan på beställning
tillverka skivor i unik form och storlek.

Bordsskiva rund 110 cm grafit med ben runt i ek blond. Flex stol ask blond med linne sadelgjord

Skräddarsy ditt bord
Bordsskiva laminat på MDF med fasad blond kant
80cm rund skiva
Passar ihop med pelarstativ.
Vit

Ljusgrå

Grafit

110cm rund skiva
Passar ihop med benpaket runt eller kvadrat.
80x80cm skiva fyrkant
Passar ihop med benpaket runt, kvadrat eller pelarstativ.

120x80cm skiva rektangulär
Passar ihop med benpaket runt, kvadrat eller pelarstativ. Om pelarstativ använd två stycken.

140x90cm skiva ellipsformad
Passar ihop med benpaket runt, kvadrat eller pelarstativ. Om pelarstativ använd två stycken.

190x100cm skiva ellipsformad
Passar ihop med benpaket runt, kvadrat eller pelarstativ. Om pelarstativ använd två stycken.

cm

Bordsskiva
Eget mått. Max bredd och längd 150cmx270cm. Bord längre än 2 meter behöver stödben.
Be om offert och levtid.

Bordsben
Benpaket runt
H 75cm
Benpaket kvadrat
H 75cm

Pelarstativ rund 45cm
H 75cm
H 90cm

“För mig har borden i kollektionen Flex en modern design med ett tydligt och enkelt formspråk. Flex kollektionen kan göras väldigt personlig och uppmanar till samtal vid matbordet.
Här skall vi få ro, äta och skapa samvaro utan oro för en känslig bordsyta. Det gäller både
barnfamiljen, ungdomslyan eller restaurangen.“
Markus Johansson
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Flex stol - stapelbar
Design Anton Björsing.
Flex stol gjord i massivt trä är både monterad och stapelbar. Den passar ypperligt till laminatborden,
men inte nog med det, både stol och bord matchas lätt in i Hans K´s övriga sortiment.
“När jag designade stolen Flex för Hans K utgick jag från att det skulle vara en stapelbar stol med
inspiration i det enkla hantverket där trä hade en stor betydelse. En stol som givetvis skulle passa bra
ihop med den övriga kollektionen men samtidigt kunna agera som komplement till andra inredningar.
Den skulle likväl göra sig i hemmet som i det offentliga rummet. Flex skulle ha Nordisk utstrålning och
med materialkombinationen med sadelgjord och den strama trästommen ger den ett mjukt och luftigt
intryck.”
Anton Björsing

Blond massiv ask svart sadelgjord
53x50x87cm

Ljusgrå massiv björk svart sadelgjord
53x50x87cm

Vit massiv björk svart sadelgjord
53x50x87cm

Svart massiv alm svart sadelgjord
53x50x87cm

Flex stol, blond massiv ask, linne sadelgjord 53x50x87 cm

Kombinationer

Välj mellan olika träslag och sitsar

Piccolo stol
stapel- och kopplingsbar
Design Bo Armstrong.
Stol ask blond
Bas inkl. sits
45x41x82cm

Stol vit
Bas inkl. sits
45x41x82cm

Stol ljusgrå
Bas inkl. sits
45x41x82cm

Stol mörkröd
Bas inkl. sits
45x41x82cm

Stol svart
Bas inkl. sits
45x41x82cm

Träslag

Ask
Blond
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Standardsitsar

Nature
Ljusgrå

Ihopkopplingsbar

Koppling beslag
ask blond
15x13x2cm

Nature
Gråmelerad

Nature
Svart

Bonded läder
Svart

Koppla ihop stolen till stabila stolsrader för det offentliga rummet med kopplingsbeslag

Koppling beslag
vit
15x13x2cm

Koppling beslag
ljusgrå
15x13x2cm

Koppling beslag
mörkröd
15x13x2cm

Koppling beslag
svart
15x13x2cm

Kollektion

Flex - Piccolo
Benämning

Färg

Längd

Bredd

Djup

Höjd Sitt/Bordshöjd

BORD FLEX laminat/MDF
Bordsskiva rund 80cm

vit, ljusgrå, grafit

80cm

80cm			

2cm

75/90cm

Bordsskiva rund 110cm

vit, ljusgrå, grafit

110cm

110cm			

2cm

75/90cm

Bordsskiva 80x80cm

vit, ljusgrå, grafit

80cm

80cm			

2cm

75/90cm

Bordsskiva 120x80cm

vit, ljusgrå, grafit

120cm

80cm			

2cm

75/90cm

Bordsskiva 140x90cm

vit, ljusgrå, grafit

140cm

90cm			

2cm

75/90cm

Bordsskiva 190x100cm

vit, ljusgrå, grafit

190cm

100cm			

2cm

75/90cm

Benpaket kvadrat 75cm

björk vit/ljusgrå, ek blond/oljad, alm svart		 35-45mm			

73cm

75cm

Benpaket runt 75cm

björk vit/ljusgrå, ek blond/oljad, alm svart		 38-55mm			

73cm

75cm

Pelarstativ

Stål					

73cm

75cm

Pelarstativ

Stål					

88cm

90cm

STOL FLEX monterad, stapelbar
Stol med sits svart sadelgjord

ask blond, björk vit/ljusgrå, alm svart		

53cm		

50cm

87cm

45cm

Stol med sits linne sadelgjord

ask blond		

53cm		

50cm

87cm

45cm

82cm

45cm

STOL PICCOLO monterad, stapel- och kopplingsbar
Stol bas

ask blond, björk vit/ljusgrå/mörkröd/svart		

45cm		

41cm

Sits

Nature ljusgrå/gråmelerad/svart, bonded läder svart		

41cm		

41cm

Koppling beslag

ask blond, björk vit/ljusgrå/mörkröd/svart

15cm			

13cm

2cm

Se uppslaget om bord i foldern för vilka benpaket och pelarstativ som passar till respektive bordsskiva.
Laminatskivorna har ingen sarg och därmed har skivor i måttet 140 cm och över metallprofiler för att förhindra svankning.
För artikelnummer gå in på hansk.se

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