Möbler för kyrkor
och samlingslokaler

VI KÄNNER OSS HEMMA I KYRKOR
OCH ANDRA SAMLINGSLOKALER
Under åren har vi fått förtroendet att leverera till många projekt för kyrkor,
församlingshem och andra former av samlingslokaler. Vi vet värdet av att
snabbt och lätt kunna möblera om, koppla ihop,
stapla eller få utrymme till att placera exempelvis en psalmbok.
Därför har vi utvecklat möbler, som tillsammans med olika tillbehör, passar
utmärkt till just denna typ av miljöer.
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VI GÖR MÖBLER FÖR MÄNNISKOR
Albin i Hyssna gör det vi trott på och älskat i över hundra år. Vi tillverkar och
levererar möbler för människor i framförallt offentliga miljöer där höga krav ställs
på funktion, kvalitet och hållbarhet.
Den kunskap vi byggt upp genom att tillverka och leverera möbler till dessa
miljöer under så lång tid, gör att vi vet vad som fungerar och vad som inte gör
det. Som kund kan man alltid känna att man är i trygga händer när man vänder
sig till oss. Vi lämnar alltid fem års garanti på våra möbler.
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STOLAR SOM FÖRHÖJER
Den storslagna rymden och ljuset är
det första man tänker på när man kliver
in i kapellet. Sadelgjordens gröna färg
på Celiastolarna ihop med träet som
kommer igen i salen förhöjer rymden
och skapar ett lugn och en harmoni
i rummet. Som att man sitter mitt i
naturen.

UBBHULTS KAPELL
´
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DEN VÄLVDA RYGGEN GÖR ATT DET
KÄNNS SOM OM DEN OMFAMNAR EN
ANYDAY stolserie skapar möjligheten att få matchande sittmöbler,
i den stora salen och församlingshemmet.
Möblerna har mycket god sittkomfort bland annat genom sitt
generösa ryggstöd och vilsamma ryggvinkel. Alla stolar i serien kan
fås med avtagbar klädsel på sits och kan förses med fast klädsel på
rygg. De flesta Anydaystolar kan även fås med sadelgjord.
Stolarna är stapelbara och kopplingsbara, även med övriga stolar i
serien.

”Det som är så bra med Anydaystolarna är att
de är så otroligt lätta, vilket är väldigt bra ur ett
arbetsmiljöperspektiv och lätta att rengöra. Men
framför allt att man sitter så otroligt skönt och
den välvda ryggen gör att det känns som om den
omfamnar en. ”
SÄBY KYRKA & FÖRSAMLINGSHEM
´
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Jenny Wall
Kyrkoherde Salems församling
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ANYDAY
STOL

ANYDAY STOL

ANYDAY
KARMSTOL
kort armsöd

ANYDAY är vår heltäckande stolserie med
möjlighet att få matchande sittmöbler, från
matbordsstolar till gungstolar. Anyday ger med
andra ord bästa förutsättningar för en varierad
användning.
Möblerna har mycket god sittkomfort bland
annat genom sitt generösa ryggstöd och vilsamma ryggvinkel. Alla stolar i serien kan fås
med avtagbar klädsel på sits och kan förses med
fast klädsel på rygg. Som special går det även att
få en variant av ryggklädsel som är avtagbar.
De flesta Anydaystolar kan även fås med sadelgjord.
Stolarna är stapelbara och kan göras kopplingsbara, även med övriga stolar i serien.
Anyday finns i björk och ek.

ANYDAY
KARMSTOL
långt armstöd

ANYDAY
STAPELBAR
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SPECIALKULÖREN SKAPAR
HARMONIN

Oscar Fredriks kyrka i Göteborg, med sina
lummigt grönaktiga färger i interiören,
valde våra Celiastolar och karmstolar med
sadelgjord i specialbeställd kulör för att
harmonisera med resten av interiören.
Albins flexibla lösningar där stolarna är
lätta, staplingsbara, kopplingsbara och har
lång hållbarhet avgjorde valet. De 100
stolarna hjälper dem att forma och
anpassa möblemanget i kyrkan och
församlingshemmet efter den
verksamhet som hålls.

OSCAR FREDRIKS KYRKA
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MÄNNISKAN
KVALITET
FUNKTION
HÅLLBARHET
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Våra möbler utvecklas, tillverkas och används av människor.
Därför har vi alltid människan i
fokus när vi formger våra möbler.
Det vackra, det funktionella och
hållbarheten ska samspela. Vi vill
ha en nära relation med de som
köper och använder våra möbler.
Kvalitet ska alltid förknippas
med varumärket Albin i Hyssna.
Därför är alla 70 medarbetare
engagerade i kvalitetsarbetet.
Kvalitet för oss innefattar hur
möbeln är formgiven för att
passa sitt sammanhang, såväl
funktionellt som visuellt.
Det innefattar också vårt val av

material och tillverkningssätt,
där vi ner på detaljnivå tänker
kvalitet. Gör vi rätt i dessa delar,
kan vi vidga vårt ansvar genom
att även erbjuda renovering
av de möbler du köpt från oss
om du så önskar. Att sitta är
inte tillräckligt. Vi vill ge större
mervärde än så genom våra
möbler. Därför ägnar vi en stor
del av utvecklingsarbetet till att
hitta funktionella lösningar och
tillbehör för att uppnå så hög
komfort som möjligt, anpassad
för människans olika behov
och situationer. Den kunskap vi
byggt upp genom att tillverka
och leverera möbler till offentliga miljöer under så lång tid,
gör att vi vet vad som fungerar
och vad som inte gör det. Som
kund ska du alltid kunna känna
att du är i trygga händer när du
vänder dig till oss. Vi hyser en
väldigt stor respekt för miljö och
människa. Vi känner ansvar för
nästkommande generationer
och tillverkar därför möbler på
ett sådant sätt att en ekologisk
hållbar utveckling främjas.
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CELIA
KARMSTOL

CELIA STOL
CELIA är en av våra mest omtyckta och klassiska
möbelfamiljer. Genom sina nätta, graciösa former
är möblerna, oavsett val av modell och klädsel,
lätta att placera in i olika miljöer och kan kombineras med de flesta möbelstilar.

CELIA
STOL

Celia har mycket fint hantverk bakom sig med
sadelgjorden och de smäckert formade armstöden
som möter de främre stolsbenen genom en vacker
fingerskarv.

CELIA
STAPELBAR
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EN ÖDMJUK FORM
En ödmjuk form – kan man säga så? Ja, det är vårt sätt att skapa tidlösa
möbler för miljöer där människan ska få största utrymmet. Våra möbler
är därför formgivna för att kännas som en väldigt naturlig del av och ett
vackert inslag i de rum de placeras i. Stort som litet. Formen samsas med
hög komfort och ett noggrant
genomfört detaljarbete – allt
med respekt för användaren
och det Albin i Hyssna står för.

HYLTEBRUKS PASTORAT
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När Hyltebruks församlingshem skulle bygga ut sina
lokaler behövde de bland annat nya stolar och bord.
Valet föll på våra ANYDAYstolar och ANNIEbord.
Anydaystolarnas egenskaper, som
t.ex. att de är lätta att lyfta, är en
bra egenskap när stolarna många
gånger ska omplaceras och ofta
staplas när de inte används. De är
även lätta att torka av. Just ANYDAY karmstol gör det lätt att resa
sig och sätta sig på grund av de
långa armstöden, som dessutom
är greppvänliga. Att den också är
vacker att betrakta sågs inte som
någon nackdel.
Annieborden finns i flera olika
storlekar och former. Den mindre
storleken på bord som de valt,
skapade möjligheten att lätt
möblera om och anpassa miljön
utefter de aktiviteter som bedrivs
i verksamheten.
Nu hänger inredningen vackert
ihop och skapar den flexibilitet verksamheten önskar.
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NOTFACK
TRÄ

TILLVAL FÖR STOLAR
ANYDAY- och CELIAstolarna har redan från början
formgetts för att kunna förändra och anpassa möblemanget utefter verksamhetens behov. De är stapelbara, lätta och flexibla.
För att göra den ännu mer anpassad har vi tagit fram
ytterligare tillval så som kopplingsbeslag, notfack och
psalmbokshållare. Allt för att man ska få den bästa
förutsättningen för sin verksamhet.

KOPPLINGSBESLAG
ALUMINIUM

KOPPLINGSBESLAG
TRÄ

PSALMBOKSHÅLLARE
TRÄ
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INFORMATION OCH INSPIRATION
albinihyssna.se
Albin i Hyssna formger och producerar tidlösa möbler för offentlig miljö. Det gör att våra möbler är
av hög kvalité, har lång hållbarhet och funktioner anpassade för människan.
På vår hemsida hittar du hela vårt sortiment, information, vilka återförsäljare vi har och mycket mer.
Passa på att följ oss på sociala medier för ännu mer inspiration.
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ÅTER I BRUK

För Albin i Hyssna har begreppet återbruk alltid varit något vi värnat om som
tillverkare och leverantör. Våra möbler ska i sin grundutformning och funktion
vara så hållbara att det ska löna sig att reparera och justera efter det slitage
som naturligt uppstår i offentliga miljöer. Tillsammans med våra formgivare tas
materialbesparing i beaktning redan under processen att formge en ny möbel.
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”Vi skapar tidlösa
möbler för miljöer
där människan ska få
största utrymmet”

tel: 0320-20 99 80
albinihyssna.se

