ZigZag.
Design Markus Johansson
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Balans och känsla med skön sittkomfort.
Konsten att göra en kollektion handlar om balans och känsla. Formgivare Markus
Johansson har skapat detta utifrån en karakteristisk pinnstol, med avspända sittvinklar och skön sittkomfort. ZigZag är en generös möbelkollektion med genuina
detaljer, svarvade pinnar och med ett tydligt grafiskt uttryck. ZigZag erbjuder stolar,
soffa, lounge stol, pallar, sideboard och matbord i massiva material i många färger
och med flera valmöjligheter. De sistnämnda är dimensionerad att passa extra bra
i mindre kök.
ZigZag kollektionen inbjuder till möten och fest såväl i privat som offentlig miljö.
Allt i vacker massivträ som faktiskt är ett levande material. Denna design avviker
helt från all annan design genom att ha ett ZigZag mönster i ryggpartiet. Dessutom får stolen ett modernt och kaxigt uttryck genom att såväl toppstycke som
framkant sits är smalare än bakkant sits. Hela formgivningen har skapats genom
denna omvända form mot traditionellt designade stolar. Såväl sits på stol, som
bord och sargkant samt sideboardkanter har en rundning som går igenom hela
kollektionen och skapar dess karaktär.

ZigZag bord vit 127x75 cm med ett ilägg. Stol ask grå med dyna fårskinn grafit.

Yttre omständigheter.
- vad passar in i ditt hem -

en lösning till varje matplats

1.

Hans K har en lösning till varje matplats. Liten som stor. När Markus Johansson designade ZigZag
var det framför allt för att lösa situationen i mindre kök. Därför finns våra bord i flera storlekar och former.
Från rektangulära bord till kvadratiska, runda eller barbord.
1. Butterflybordet fälls upp från 127 cm till 180 cm bordsyta. Benen står kvar på samma yta.
Klaffen fälls under bordet då den inte används. Här får två stolar plats på långssidan.
2. Rektangulärt bord 127 cm, som med iläggsskiva också blir 180 cm. Iläggsskivan är lös.
Här får tre stolar plats på längden när iläggsskivan ligger i.

2.

ZigZag bord rekt 127x75cm oljad ek med ett avtagbart ilägg om 53 cm.

ZigZag karmstol ask svart med dyna fårskinn kork
ZigZag bord 127(53)x75 cm ask blond

Karm.
Stol eller karmstol. Det går att
blanda eller hålla sig till en sort.
För hela bordet eller för en enkel
charm. Här i massiv ask blond.

Pall. Barpall. Barstol. Soffa.

Barpall ask grå, pall svart, dyna rock denim och gråmelerad.
Soffa ask blond med Verona vägghylla 131 cm ask blond.

ZigZag barstol grå och barpall grå med dyna läder camel samt bord 75x75 cm i 90 cm höjd färg grå.

Lounge.
Gästdesigner av ZigZag lounge stol
Madeleine Jonsson | Sara Karlsson | Josephine Aspenrot

Madeleine, Sara och Josephine studerade Inredning och design tillsammans på Art College i
Göteborg, där de designade en lounge stol. Tillsammans med Markus Johansson har en
vidareutveckling av stolen gjorts för att ingå i ZigZag kollektionen. Sitthöjd 43 cm.

ZigZag lounge stol ask blond.

Kollektion

ZigZag

Barstol sitthöjd 63cm
39x42x87cm
Vit, ljusgrå, grå, blå
Blond/grå/mörkröd/svart bets
Ek oljad

Stol sitthöjd 46cm
45x53x91cm
Vit, ljusgrå, grå, blå
Blond/espresso/grå/mörkröd/
svart bets
Ek oljad

Pall sitthöjd 47cm
36x36x47cm
Vit
Blond/svart bets
Ek oljad

Juniorstol sitthöjd 51cm
33x42x75cm
Vit
Ek oljad

Massiv ask
Massiv ask
Massiv ask
Grå bets Mörkröd bets Svart bets

Lounge stol sitthöjd 43cm
69x47x77cm
Vit
Blond/svart bets
Ek oljad

Massiv ek
Oljad

Karmstol sitthöjd 46cm
52x44x79cm
Vit
Blond/svart bets
Ek oljad

Barpall sitthöjd 63cm
36x36x63cm
Vit, grå
Blond/grå/mörkröd/svart bets
Ek oljad

Soffa sitthöjd 49cm
106x44x89cm
Vit
Blond/grå/mörkröd/svart bets
Ek oljad

Dyna i tyg och bonded läder till:

Dyna i fårskinn till:

Stol, barstol, juniorstol, pall, barpall och karmstol

Stol, barstol, juniorstol, pall, barpall, karmstol, lounge stol, soffa

Nature
gråmelerad

Rock
denim

Sideboard 110x45x77cm
Glas och träluckor ingår
Vit, svart, ask espresso

Bord kvadrat 102(52)x102cm
Med iläggsskiva
Vit
Blond/grå bets
Ek oljad

Jazz
steel

Camel
bonded
läder

Svart
bonded
läder

Bord rekt butterfly 127(53)x75cm
Blond/grå bets
Ek oljad
Bord rekt butterfly 140(53)x90cm
Blond/grå bets
Ek oljad

Bord runt 110(50)x110cm
Med iläggsskiva
Vit
Blond/grå bets
Ek oljad

Kork

Grafit

Bordsskiva 75x75cm Hel skiva
Benpaket 75 alt 90cm höjd
Vit
Blond/grå bets
Ek oljad

Bord rekt 127(53)x75cm
Med iläggsskiva
Vit
Blond/grå bets
Ek oljad

Espresso

Antracit

Svart

Bordsskiva 120x75cm Hel skiva
Benpaket 75 alt 90cm höjd
Vit
Blond/grå bets
Ek oljad

Bord rekt 140(53)x90cm
Med iläggsskiva
Vit
Blond/grå bets
Ek oljad
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Massiv bok Massiv ask
Massiv ask
Blå
Espresso bets Blond bets

2018.09

Massiv björk Massiv björk Massiv björk
Grå
Vit
Ljusgrå
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