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

Kanske detta är stolen som får dig att känna både lust och välbehag.

Formgivaren Sami Kallio har testat sig fram i sin verkstad för att 

skapa en bekväm stol med ett helt unikt formspråk.

Y5 har en hållbar, trendmässig och modern design med ett tydligt och starkt formspråk. 

Namnet kommer från de fem upp och nervända Y som finns i ryggen. Design, funktion,  

flexibilitet och kvalitet ligger till grund för framtagningen av alla möbler från Hans K. 

Självklart har vi även tagit fasta på detta för Y5. Formgivningen är något helt annorlunda 

och känns rätt i dagens samhälle, eftersom den speglar det universella och mångsidiga. 

Stolen är för oss ett genuint designat och traditionellt hantverk som verkligen sticker ut. 

Lekfullhet är ett av nyckelorden som Sami också jobbat med i processen av själva framtag-

ningen av denna kaxiga och ungdomliga stol. 

Y5 | Sami Kallio



Ett konstverk i det offentliga rummet

Bord 140, 190 eller 240 cm.

Bordet Y5 har en nätt och luftig design 
utan sarg och med en bordsskiva av 
fanér. Bordet är stabilt med hjälp av 
ett stöd i form av ett Y till bordsbenet. 
Bordsbenet i massivträ sitter fast i infäst-
ningen och skruvas i bordsskivan. 

Y5 uttrycker en vacker och nätt formgivning med luftiga detal-
jer som också blir till fina och genuina utsmyckningar. 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 
så som hemmet, caféet eller restaurangen och ger ett starkt 
och vackert uttryck i det offentliga rummet. Helt klart är stolen 
lite som konst, både abstrakt och symbolisk.



Utmärkt form
2016 fick Y5 utmärkelsen Design S, som är 

Sveriges Nationella designutmärkelse från 

Svensk Form. 

Juryns motivering: I sitt arbete förenar form- 

givaren Sami Kallio traditionella snickar- 

metoder med innovativa tekniker. Trä är hans 

främsta material, och vittnar om hans engage-

mang i en miljömässigt hållbar design. Stolen 

Y5 har sitt ursprung i den skandinaviska design- 

historien, men Kallio vänder uppochner på 

ryggstycket i Hans Wegners välbekanta Y-stol 

och multiplicerar det till en intrikat mönster- 

väv med strukturell styrka och formmässig inte- 

gritet.

2018 blev Y5 också vinnare av den tyska 

motsvarigheten German Design Award.



Y5 barstol 63 cm ask svart - ZigZag barstol 63 cm ask svart - ZigZag bord 75x75 cm i 90 cm höjd ask blond.



“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 

Sami Kallio

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 produkt-

utvecklingen. 

“Att jobba handgripligen med produkten är 

viktigt för mig. Det är i verkstaden allt händer 

och utvecklas till perfektion.”



Kollektion

Y5.

Registered community design. Stol testad och godkänd av Statens Provningsanstalt enligt EN16139 Nivå 1. 
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SITS

Stol - bas och sits
42x55x81cm
Sitthöjd 46cm
vit/grå 
blond/grå/svart bets
ek oljad

Barstol 63cm - bas och sits
41x46x91cm
Sitthöjd 63cm
vit/grå
blond/grå/svart bets
ek oljad

Karmstol - bas, sits och armstöd
42x55x81cm
Sitthöjd 46cm
vit/grå
blond/grå/svart bets
ek oljad

Barstol 74cm - bas och sits
41x46x101cm
Sitthöjd 74cm

blond/svart bets
ek oljad

Bordsskiva 140x90cm 

Benpaket h:75cm

blond bets/ek oljad

Bordsskiva 190x90cm

Benpaket h:75cm

blond bets/ek oljad

Bordsskiva 240x90cm

Benpaket h:75cm

blond bets/ek oljad
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