Y5.
Design Sami Kallio

KOLLEKTION Y5 .
Hans K har i samarbete med formgivaren Sami Kallio tagit fram stolen Y5. Stolens inre kraft
består av de upp och ned på vända Y:na som finns i ryggen på stolen. Dessa sammankopplas
på ett organiskt vis vilket skapar stolens fulländade funktion, styrka och hållbarhet.

Y5 stol vit och Flex bord 140x90 cm vita ben, ljusgrå skiva

Ett konstverk i det offentliga rummet.
Y5 stolen ger ett starkt och vackert uttryck i det offentliga rummet. Helt klart är
stolen lite som konst, både abstrakt och symbolisk.

Sami har helt klart lyckats med det stora konststycket att skapa en varm, inbjudande och
charmig vän i Y5 när han tolkat klassiskt och traditionellt till något helt nytt. Y5 passar in i flera
olika miljöer såsom i hemmet, caféet eller på restaurangen.

Y5 stol ask svart, ZigZag bord 127x75 cm ask blond med 1 ilägg samt Verona sideboard vit

Stolen Y5 - Design S vinnare 2016.
Stolen Y5 från Hans K blev den 23 november vinnare i Design
S, Sveriges nationella designutmärkelse. Stolen vann i kategorin
Möbler, inredning och textil.

OM SAMI
– Jag bygger ofta min design på en traditionell
och funktionell grund men försöker ändå lägga till
något extra i designen så det blir något nytt.
Sami Kallio är inredningsarkitekt och möbeldesigner
med sin egen studio i Göteborg. Han är född i
Helsingfors 1975 och har en MFA i inredningsarkitektur från HDK i Göteborg och Industriella högskolan i Helsingfors.
Sami Kallio designar möbler och inredning med
fokus på hög kvalitet, detaljer och funktioner som
kräver en god kunskap och erfarenhet inom hantverket och produktutvecklingen.
– Att jobba handgripligen med produkten är viktigt
för mig. Det är i verkstaden allt händer och utvecklas till perfektion.

Y5 barstol 63 cm blond ask och vit björk

Kollektion

Y5.

Benämning

Färg

Stol monterad bas

Vit, grå, ask blond, ask svart
ask grå, ek oljad

- Stolsits bonded läder

PR camel, svart

- Stolsits tyg Nature

Gråmelerad, grafitgrå, svart

- Stolsits trä

Vit, grå, ask blond, ask svart

Bredd

Djup

Höjd

Sitthöjd

42cm

55cm

81cm

46cm

41cm

46cm

91cm

63cm

ask grå, ek oljad
Armstöd

Vit, grå, ask blond, ask svart
ask grå, ek oljad

Barstol monterad bas

Vit, grå, ask blond, ask svart
ask grå, ek oljad

- Barstolsits bonded läder

PR camel, svart

- Barstolsits tyg Nature

Gråmelerad, grafitgrå, svart

- Barstolsits trä

Vit, grå, ask blond, ask svart
ask grå, ek oljad

Registered community design. Stol testad och godkänd av Statens Provningsanstalt enligt EN16139 Nivå 1.
För artikelnummer gå in på hansk.se.

TRÄSLAG

Vit
massiv björk

Grå
massiv björk

Ask blond
massiv ask

Ask grå
massiv ask

Ask svart
massiv ask

Ek oljad
massiv ek

Nature
gråmelerad

Nature
grafitgrå

Nature
svart

LÄDER OCH TYG

Camel
präglad
bonded

Svart
bonded
läder

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