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Med Fendo har Stefan Borselius lyckats med konststycket att komprimera 
komfort! Den uppsvängda sitsen ger tillsammans med det rundade ryggstödet 
en fåtöljs komfort, samtidigt som storleken och glipan mellan rygg och sits ger 

intryck av en nätt liten stol. 

Den där känslan 
Skillnaden mellan ett vanligt rum och en kreativ 
mötesplats finns ofta i de små detaljerna och 
i en känsla som kan vara svår att sätta fingret 
på. Med årets nyheter vill vi bidra till just den 

känslan, och vi gör det med hjälp av helklädda 
stolar i vackra material, oslagbar komfort,  

moderna kontraster, smarta lösningar och… 
den där känslan. 
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Stefan Borselius



Ytorna på Primo reflekterar underredets fasningar som övergår till en 
rund pelare och nätt fot. Med hela 18 olika storlekar, former, material, 

höjder och färger att välja bland, så finns det inga gränser för hur prima 
Primo passar in överallt!  
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Timeout är den perfekta konferens- och mötesstolen eftersom den  
kombinerar ett nätt format och stilren design med verklig komfort.  

Men vi nöjde oss inte med det, utan ville addera maximal flexibilitet också! 
Sagt och gjort; nu finns Timeout på hjul.
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Populära Deli barstol är mjuk och organisk i sin form, men det nya  
stålstativet ger den en helt ny känsla. Kanske är det kombinationen  
av mjukt och hårt som skapar känslan av modern, men samtidigt  

väldigt inbjudande, design? 

Nya Aplomb konferensbord smälter fint in i olika miljöer och kan beställas med  
tre olika toppskivor, infällt fack med underliggande box för data- och elsladdar, 
inbyggd eldosa samt cut out. Bara det faktum att ett bord med så tunga egen-

skaper vilar på en så nätt fot, är värt att konferera om!
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En känsla av
 Skandiform
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Box 36, SE-288 21 Vinslöv, Sverige 
Tel: +46 (0)44-855 50  info@skandiform.se   

Showrooms: 
Stockholm Designstop Nackagatan 6, Stockholm

Studio L6 Lasarettsgatan 6, Göteborg
Skøyen Designcenter Drammensveien 130 C1, Oslo

skandiform.com


