OMSORGSFULLA MÖBLER
Möbler för vård och omsorg från Albin i Hyssna
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VAD ÄR OMSORGSFULLA MÖBLER?
Vi bearbetar träet med hög precision i datorstyrda
maskiner. Trots det vet vi att hur avancerade våra
hjälpmedel än är, kan inget ersätta det mänskliga ögat och
handen. Varje detalj i våra möbler passerar genom otaliga
händer och ögon på sin resa från ämne till färdig produkt
och synas varje gång av våra skickliga medarbetare.

4

Allt limmas och monteras för hand, mallar konstrueras
och justeras tills klädslarna sitter perfekt. Alla träslag och
tygkvaliteter har sina olika egenskaper och yrkeskunskap
och känsla är avgörande för ett gott resultat.

ORDET OMSORG
Ett ord som betyder så mycket. Även ett ord som kan användas i så många
olika sammanhang. För oss handlar omsorg om något man bestämmer sig för,
något man gör genuint och något man gör länge. I denna presentation vill vi
visa hur vi tänker kring våra möbler och hur de passar in i de sammanhang
som vi vet att de ofta hamnar i. Vi vill helt enkelt omsorgsfullt påminna om
hur viktigt funktion, kvalitet och hållbarhet är i dessa miljöer.
Martin Johansson, ägare Albin i Hyssna
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HUR SER EN BRA VÅRDSTOL UT?
En bra vårdstol ska uppfylla många krav. Den ska passa sitt
syfte för olika människor i olika åldrar och med varierande
behov. De som använder den har sällan haft möjlighet
att välja stol själva och därför måste en bra vårdstol vara
grundligt genomtänkt. Man ska kunna känna sig trygg i att
man både kommer i och ur den utan problem.
Funktionerna ska också vara anpassade till att stolen
används lika mycket av dem som hjälper användaren i det
dagliga livet. Den ska t.ex. vara lätt att rengöra. Sits med
väv som spärrar mot vätska är en viktig funktion. Avtagbart,
tvättbart tyg håller också stolen ren och fräsch. Man kan
även välja att klä sitsen med konstläder under tyget – då
är stolen snygg och fullt brukbar även när tyget är på tvätt.
Tillbehör som glidhjul och handtag ger en bättre ergonomi

KEPS stol
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ANYDAY stol

när stolen skjuts in till bordet. Vi låter också testa våra
möbler för att vara säkra på att de är rätt konstruerade och
stabila nog att hålla länge.
Flera av våra stolar ingår i en serie med olika varianter där
du kan välja mellan stol, karmstol och extra bred karmstol.
Långa armledare med greppvänliga avslut är till stor hjälp
när man ska resa sig. Att kunna välja en högre sitthöjd är
också en fördel i vissa sammanhang.
Dessutom ska den passa in i många olika miljöer och
kännas som en trevlig, välgjord möbel som uttrycker
omsorg i varje detalj. Vårt mål är att alla ska kunna sitta bra
och värdigt.

KAPRIFOL stol

SANDÖ stol
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ANYDAY
STOLSERIEN FÖR ALLA
OCH ALLA TILLFÄLLEN

Det är ingen slump att ANYDAY hittat hem i många olika miljöer,
som omsorgsboenden, restauranger och samlingssalar i Sverige
och utomlands – stolarna passar in överallt, i både små och stora
grupper. De är tilltalande att se på och sköna att sitta i.
När du ser ANYDAY kommer du att vilja provsitta.
Den lätt svängda sitsen och den breda, bekväma ryggbrickan ger
dig precis den komfort du önskar. Slå dig ner och luta dig tillbaka. Vi
vågar lova att det känns bra. De långa armledarna är behagliga att
vila händerna på och en stadig hjälp när du reser dig. Olika träslag,
kulörer och ytbehandlingar och ett brett urval av tyger ger möjlighet
till stor variation. Kanske vill du ha en lite mjukare rygg? Välj i så fall
en klädd.
ANYDAYstolen finns i tre grundmodeller; stol utan armledare, stol
med korta samt med långa armledare. Med de korta armledarna
kan stolen hängas upp för att underlätta städning. Modellen med
långa karmar kan fås med glidhjul och handtag så att det blir enklare
att komma intill bordet. Alla modellerna kan kopplas och staplas,
även omväxlande med varandra och även med monterade glidhjul.
Självklart kan du välja avtagbart och tvättbart tyg till sitsen. Vill du
ha sadelgjord istället går det också bra. Behöver du annan sitthöjd?
Inga problem, ANYDAY finns också med längre ben. Modellen med
lång karm har också vidareutvecklats till en bredare variant. Detta så
att även personer med lite högre kroppsvikt och större omfång ska
känna sig välkomna att slå sig ner.
I ANYDAYfamiljen finns också en nätt, stapelbar fåtölj med samma
egenskaper och goda komfort som kännetecknar stolarna.
ANYDAY fåtölj finns även som gungstol med medar som ger en lätt,
behaglig rörelse (se sid. 30-31).

”

När du ser Anyday kommer
du att vilja provsitta. Slå dig
ner och upplev komforten.
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CELIA
DEN TIDLÖSA KLASSIKERN
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Tänk efter – har du någon gång suttit i en CELIA? Chansen att du
inte har det är faktiskt försvinnande liten. CELIA är en av Albins
riktiga klassiker som du ofta möter i väntrum och samlingssalar.
På grund av det stora antalet modeller, förmågan att smälta in
överallt, sin komfort och goda hantverk har den hittat sin plats
i skiftande miljöer. Att den håller över tid märks på att det är en
modell som ofta får chansen till ett andra liv. Efter renovering med
ny sadelgjord eller klädsel är de redo för ytterligare decennier i det
offentliga rummet. Det är något vi är stolta över.
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ANYDAY stol är en av våra populära stapelbara stolar

STAPELBARA STOLAR
EN FUNKTIONELL EGENSKAP SOM GER FLEXIBILITET
Vad är en funktionell stol? Först och främst ska den vara
anpassad för sitt användningsområde. Olika miljöer och
sammanhang ställer olika krav. Man ska förstås sitta bra, så
bra att man efter ett tag inte tänker på stolen.
Men funktionen slutar inte där. Det finns flera aspekter av
funktionalitet som inte har med själva sittandet att göra.
Hanteringen av stolen är också viktig och påverkar hur man
kan använda rummet och inredningen. När man behöver
frigöra golvyta för att möblera om eller städa inser man
vilken värdefull egenskap det är. Möjligheten att stapla
stolar gör det lättare att vara flexibel och använda ytor
och lokaler på olika sätt – samma rum kan vara matsal på
förmiddagen och dansgolv på eftermiddagen.
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I en del miljöer är kanske inte stapelbarhet det man primärt
efterfrågar, men när man väl har funktionen upptäcker
många hur praktisk den är.
Sju-åtta staplade stolar tar i princip samma golvyta som en,
vilket gör det enkelt att förvara extrastolarna som behövs
när gästerna blir många. Man slipper leta efter udda stolar
att snabbt få fram när det kommer oväntat besök.
FÖRDELAR MED STAPELBARA STOLAR
- Underlättar en flexibel användning av lokalen
- Utrymmesbesparande vid förvaring
- Lätt att flytta flera åt gången

TILLBEHÖR
STOLAR
Våra stolar är flexibla redan i grundutförandet, men det finns
en rad tillbehör som underlättar för att anpassa dem till
särskilda önskemål.
I omsorgsmiljöer är enkel rengöring extra viktigt och
då är avtagbart och tvättbart tyg på sitsen en självklar
fördel. Vanligtvis sätter vi en väv med vätskespärr under
sitsöverdraget när klädseln ska vara avtagbar, men ett tips är
att välja ett konstläder under sitsöverdraget i stället. Då får
man en vätskespärr samtidigt som stolen är precis lika snygg
och användbar under tiden tyget tvättas.

AVTAGBAR SITS

Även ryggstöden kan förses med avtagbar och tvättbar
klädsel för en mjukare känsla.
Glidhjul på frambenen gör det enklare att komma intill
bordet när man sätter sig. ANYDAY stol kan fås med handtag
för ännu bättre grepp. Det förbättrar ergonomin för den som
hjälper till.

AVTAGBAR RYGGKLÄDSEL

Möblerar man med många stolar, som till exempel i en
samlingssal, är kopplingsbeslag ett bra tillbehör som gör att
stolarna alltid står där de ska.

GLIDHJUL OCH HANDTAG
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ATT SKAPA EN MÖBEL
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Att skapa en möbel är ett lagarbete där många olika
kunskapsområden och specialiteter samverkar. Det börjar
med en idé, en vilja att göra något bättre. Mer funktionellt,
mer tilltalande, mer anpassat till nya önskemål och krav. I
en föränderlig värld behöver också möblerna utvecklas och
förnyas. Det som inte förändras är grundtanken - behoven
hos den som ska använda möbeln kommer alltid först.

och karaktär. Produktionen spelar en viktig roll för att lösa
praktiska frågor samtidigt som formgivarens intentioner och
idé ska tas tillvara. Material och sammansättningar anpassas
så att tillverkningen kan genomföras så smidigt och med så
lite spill och energi som möjligt. Inte sällan får prototypen
gå några varv innan alla inblandade är nöjda och möbeln får
möta sina användare.

Formgivaren analyserar och sammanställer vilka egenskaper
och funktioner möbeln ska ha, både praktiskt och
emotionellt. Det handlar om att ställa frågor. Vem ska
använda möbeln och i vilken miljö? Hur ska den produceras
och i vilka material? På vilket sätt ska den kunna varieras,
anpassas och hanteras för att passa olika behov? Därefter
börjar arbetet med att konstruera och ge möbeln form

Men det slutar inte där. Sitt slutgiltiga utseende får möbeln
när beställaren väljer träslag, kulör och klädsel. Kunden
har sina önskemål och olika miljöer ställer olika krav.
Ytbehandling och tyger behöver anpassas till de speciella
förutsättningar som varje möbel möter. När alla dessa delar
samspelar i väl övervägda val blir det som allra bäst.

”

God design respekterar olikheter
och förstärker förmågor.

STAFFAN LIND

MARIT STIGSDOTTER

Staffan är grafisk formgivare och arbetar med tvådimensionell form och kommunikation vid sidan av produktformgivning. Marit och Staffan har samarbetat i flera
designprojekt. Förutom möbler för inomhusbruk har de
också formgivit belysning och utemöbler.

Marit är designer med lång erfarenhet av möbler för
offentlig miljö. Utbildad möbelsnickare, tidigare lärare i
design och produktutveckling vid Capellagårdens huvudutbildning och Jönköpings tekniska högskola. Marit är
även verksam som skribent.

FORMGIVARENS TANKAR OCH IDÉER
”Är det inte svårt att komma på nya produkter hela tiden?”
Det är nog den vanligaste frågan man får som formgivare.
Möblerna har betydelse för hur vi fungerar i vardagen och
hur vi mår. Idéerna kommer ur behoven, så processen
börjar med att växla perspektiv för att sätta sig in i andras
förutsättningar. Då väcks idéer till nya produkter, eller
förbättringar av dem som redan finns. God funktion och
tilltalande genomtänkt form gör skillnad. Inte minst för

människor som vistas mycket i miljöer de inte själva skapat
eller kunnat påverka. Vid sidan av funktion och utseende
är också möblernas taktila kvaliteter viktiga. Hur armar
vilar på armledare, händer möter kanter, hörn och avslut.
Stabiliteten ger säkerhet. En möbel formgiven med omsorg
ska göra brukaren tryggare, mer kapabel och bidra till en
känsla av betydelse. Det är ett meningsfullt uppdrag!
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PHILIP fåtölj och soffa, EMMA bord, HAJD skärm

SOFFGRUPPEN - EN PLATS FÖR GEMENSKAP
En mjuk soffa inbjuder till samtal, vila och närhet. Att
sitta nära intill kan ge den trygghet och välbefinnande alla
behöver. Finns det sen ett par bekväma fåtöljer intill ger
det plats för fler i en otvungen samvaro. En kopp kaffe och
en stunds avkoppling tillsammans med andra, eller sjunka
in i en bok eller tidning för sig själv och ändå vara med
på ett hörn. Man kan slå sig ner och delta så länge man
vill, på sina egna villkor. Soffgruppen ger möjlighet till en
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dynamisk möblering. I vårdmiljö ställs andra krav på möbler
än hemma. Rätt sitthöjd är viktigt, liksom stabila och lagom
höga armstöd som hjälp att komma i och ur. Möjlighet att
ta av och tvätta all klädsel går inte att kompromissa med.
Vi har soffor och fåtöljer för olika miljöer och behov, från
klassiskt till modernt. Oavsett vilka man väljer trivs
de tillsammans.

ANDANTE serveringsvagn, HAGA soffa, EMMA bord, FYRAN pall, ALLEGRO vitrinskåp
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HAJD skärm, CAMILLA soffa, EMMA bord
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ANYWHERE bord, SUNDBORN soffa och fåtölj
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ALICE soffa och fåtölj, EMMA bord
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TILLBEHÖR
SOFFOR OCH FÅTÖLJER
Klädda möbler är behagliga att sitta i och ger en ombonad
känsla. Olika tillbehör gör det enklare att anpassa dem
efter önskemål och behov och underlättar att hålla dem
fräscha längre.
Avtagbar klädsel som är enkel att tvätta är av stor vikt i
många sammanhang och finns till alla modeller. Under tyget
kan vi sätta en tät väv som förhindrar vätska att tränga ner i
stoppningen och som är lätt att hålla ren.

AVTAGBAR KLÄDSEL

Slitage och läckage förhindras genom att skydda extra
utsatta delar med sitsskydd och armstödskydd.
Vissa modeller har fler fördelar och möjlighet till ytterligare
extrautrustning:
PHILIP har ett mellanrum mellan sits och rygg som förhindrar
att smulor blir kvar och gömmer sig bakom dynorna. Denna
egenskap, som i vardagslag kallas för smulspringa, återfinns
även hos CAMILLA.

NACKSTÖD OCH SITSSKYDD

ALICE kan förses med smäckra förhöjningsklossar för högre
sitthöjd. De luftiga gavlarna blir mer omslutande med klädda
fyllningar som enkelt monteras och tas bort helt utan verktyg
eller märken. Gavlarna kan även monteras i efterhand.
Även HAGA och SUNDBORN går att få med högre sitthöjd.
Till SUNDBORN finns ett nackstöd som man enkelt klämmer
fast mellan stommens ryggstöd och den lösa ryggdynan.
Brickbord kan monteras över armledarna.

ARMSTÖDSSKYDD

CAMILLA kan fås med praktiska hjul. Genom att samtliga
är låsbara kan låsningen aktiveras runt om fåtöljen utan att
man behöver förflytta fåtöljens position. Ytterligare en möjlig
variant är att lägga till en fotplatta.
En liten men omsorgsfull detalj är fickan för dragkedjelåset
som finns på alla våra möbler. Förutom att den döljer låset
på ett elegant sätt gör den att dragkedjan inte kan gå upp av
sig själv.
FICKA FÖR DRAGKEDJELÅSKLÄPP
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PHILIP fåtölj
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PHILIP
SITT BRA MED KROPP OCH SJÄL

Att sitta bra handlar inte bara om rätt sitthöjd, avkopplande
lutning för ryggen och armstöd som både är sköna att vila armarna
på och stödjande när man reser sig. Känslan av att vara trygg
och omsluten är självklart också viktig, men det finns ytterligare
en aspekt vi vill lyfta fram. Att möbeln man sitter i är formgiven
med noggrannhet och omtanke som ger en känsla av att vara
respekterad och sedd. En känsla alla uppskattar, men som kanske
är särskilt viktig när man bor inom vård och omsorg. Man sitter
som bäst när man tar hänsyn till både kropp och själ.
Med sina rena linjer och goda komfort passar PHILIP fåtöljer och
soffor i många olika miljöer. De praktiska funktioner som krävande
miljöer behöver är förstås också på plats.

PHILIP fåtölj och soffa, EMMA bord, HAJD skärm
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ANYWHERE
SMÅ BORD MED STORA MÖJLIGHETER

Det stora soffbordet brukar stå där det står, men ANYWHERE
flyttar gärna på sig och finns där du behöver det. När man behöver
hålla lite mer distans är ANYWHERE ett komplement till det större
soffbordet för att ge fler plats med säkert avstånd.
Ta med bordet till fåtöljen eller ställ det vid sidan av soffan eller
sängen. Det är lätt att bära med sig och det massiva träets mjukt
rundade kanter ger en upplevelse av omsorg i det enkla. Välj
mellan runt och trekantigt och tre olika höjder – varför inte ett par
olika? De kommer inte att stå oanvända.
Det pigga och lekfulla hos ANYWHERE kommer igen i de
lättplacerade etageborden. Här får du avställningsyta i två
våningar. Benen monteras enkelt i skivan med trägängor utan
skruvar och beslag. Etageborden kan även fås utan överskiva.
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EMMA
STADIGT, STILFULLT OCH SMÄCKERT

Soffbordet, en möbel som egentligen bara har en uppgift – att
erbjuda en praktisk avställningsyta vid soffan. Men snart upptäcker
man att det inte är riktigt så enkelt, för önskemålen om storlek
och form på ett soffbord varierar mer än man först kan tro. Ändå
vill man att de ska ha formmässigt släktskap så miljön känns
sammanhängande och genomtänkt när det finns flera bord i
samma rum.
Stort eller litet, rektangulärt, kvadratiskt, runt eller ovalt, med
eller utan hylla, högt eller lågt? Emma har ett oöverträffat utbud
av varianter för de flesta behov. Uppskattar du dessutom massivt
trä, välarbetade detaljer och en formgivning som passar ihop med
många andra möbler kommer du antagligen att hitta ditt bord i
den här serien.
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MINT
ETT SOLITÄRT SMYCKE

Ett rum med stora fönster, ett burspråk eller en loftgång är platser där
man lagt sig vinn om att få in ljus i lokalen. Där vill man gärna ha möbler
som inte stänger ute sol och ljus, utan förstärker rummets rymd.
Sådana möbler passar också i en smalare korridor där man vill göra
miljön så inbjudande och luftig som möjligt.
MINT fåtölj är reslig och vacker, ett riktigt smycke i inredningen.
Den höga ryggen ger fåtöljen ett smäckert och lätt intryck. Sitshöjden
är anpassad för att göra det bekvämt att sitta i den, lika väl som att
komma i och ur. De långa armstöden ger ett tryggt och stadigt grepp i
alla situationer. En bekväm nackkudde ingår som standard.
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ANYDAY FÅTÖLJ
DEN NÄTTA FÅTÖLJEN SOM ÄR
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
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Ibland vill man sitta bekvämare än i en stol, men mer aktivt än i en
vanlig fåtölj. Då är den nätta fåtöljen ANYDAY ett bra alternativ.
I ett samtalsrum, patientrum, som besöksstol eller i ett dagrum
fyller den luckan mellan karmstol och vilfåtölj. Utrymmessnål och
lätt att placera där man behöver den.

ANYDAY GUNGSTOL
GUNGSTOLAR, OMSORG
OCH DEMENSVÅRD

Rörelse stimulerar hjärnan och som alla vet är det behagligt att
känna följsamheten hos en gungstol när man lutar sig tillbaka.
Det gäller för människor i alla åldrar, unga som gamla. I synnerhet
inom demensvården är gungstolens förtjänster välkända sedan
lång tid tillbaka.
I ANYDAY gungstol sitter man ledigt och bekvämt och de smäckra
armledarnas två nivåer ger händerna något att upptäcka. En
möbels taktila dimension är ofta förbisedd, trots att både forskning
och erfarenhet visar att den har stor betydelse för upplevelsen –
känseln är det sinne som utvecklas först och stannar kvar längst.
Det tar ANYDAY gungstol fasta på.
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HAJD
FUNKTION OCH ESTETIK
I SJÄLVKLAR FÖRENING

Det finns ofta behov av en avskärmad plats, ett rum i rummet.
Vårt skärmsystem HAJD erbjuder möjligheten att enkelt dela av
ytor och separera olika funktioner. Finns i två olika utföranden:
Med träribbor, som ger visuell avskärmning men ändå trygg
kontakt med omgivningen, och med fyllning av tyg som skapar
ett ombonat rum. I detta utförande bidrar HAJD även till en
förbättrad akustikmiljö.
HAJD levereras i en, två eller tre sektioner. Skärmen är vikbar i 360
grader vilket gör att den kan vikas ihop till ett utrymmessparande
platt paket. Ta gärna en extra titt på gångjärnen – ett vackert
exempel på den omsorg om detaljerna som är Albins signum.
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HAJD skärm, EMMA bord, HAGA fåtölj
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ALEX bord, ANYDAY stol, FYRAN pall

OMSORGSFULLA BORD
Funktion är väsentligt för möbler i omsorgsmiljöer och det
gäller i särskilt stor utsträckning matbordet. Stunderna man
sitter tillsammans vid matbordet är ofta höjdpunkter under
dagen. Vilka fysiska behov man har kan variera mycket,
därför har vi genomtänkta bord i olika modeller. Ben långt
ut i hörnen utnyttjar bordsskivans storlek effektivt och gör
bordet extra stabilt. Rundade kanter och hörn är vänligare
mot kroppen om man stöter i.
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Det ska också finnas utrymme under skivan för både
stolskarmen och handen. Rullstolar varierar mycket i mått
men vi konstruerar våra bord utan vanliga sargar för att
så många som möjligt ska få plats. Vi har också höj- och
sänkbara bord för de tillfällen ett bord med fast höjd inte
passar. Det gör det möjligt för alla att sitta bekvämt med
rätt förhållande mellan stolsitsens och bordsskivans höjd.

EJDERN
RAKT PÅ SAK, INGA KRUSIDULLER

ANNIE
SMÄCKRA OCH FUNKTIONELLA BORD

Är du ute efter ett funktionellt bord med många valmöjligheter är
EJDERN något att titta närmare på. Runt, ovalt, rektangulärt i olika
storlekar. En rak och en halvrund kortsida gör det enkelt att möblera
mot en vägg. Fast eller höj- och sänkbart underrede, högtryckslaminerad bordsskiva med eller utan iläggsskiva ger all tänkbar variation.
Har du ändå andra önskemål kan vi erbjuda specialmått på skivan.

Bordsserien ANNIE karakteriseras av mjuka kanter och luftig
konstruktion. Foten lyfter från golvet i en mjuk båge och är formad för
att vara snäll mot dina fötter och stolens ben. Rundade hörn minskar
risken för törnar och blåmärken. Den rektangulära skivan finns i flera
storlekar och i massivträ eller MDF med högtryckslaminat. Stativet
är fast eller höj- och sänkbart. Vill du ha ett runt bord finns det med
pelarstativ. Alla modeller kan fås med iläggsskivor och när dessa inte
används förvaras de praktiskt i bordet.
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ALEX bord, KAPRIFOL karmstol
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ALEX
BORDET SOM LÅTER KÄNSLA OCH
FUNKTION GÅ HAND I HAND

Taktilt är ett ord vi ofta återkommer till för att beskriva
våra möbler. Det är det massiva träet och den omsorgsfulla
bearbetningen som gör det möjligt att skapa detaljer som är
inbjudande att känna på. När du sätter dig vid Alex känner du att
du möter vänliga former. Hörnen är rundade så du inte stöter i
dem och de låga sargarna låter dig skjuta in karmstolen utan risk
att klämma fingrarna. De flesta rullstolar får också plats under
sargarna.
Samtidigt ger Alex också ett pålitligt intryck med sin massiva skiva
och sina lätt vinklade runda ben. Alex är ett bord som står stadigt
på golvet.
Benen monteras snabbt och enkelt med trägängor utan
skruvar och beslag och deras placering ger ett stabilt och
utrymmeseffektivt bord. Den rena formen kan kombineras med
många olika stolar. Alex finns både runt och rektangulärt och kan
också levereras med skiva av MDF, belagd med högtryckslaminat.

ALEX bord, ANYDAY stol, FYRAN pall
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FYRAN pall

PALLEN
PRAKTISK, LÄTT OCH ALLTID TILL HANDS
Pallen. En anspråkslösare och mer trogen följeslagare får
man leta efter. Under många sekler var bord och bänkar
väggfasta i våra hus. Pallen var den första flyttbara möbeln,
en sittplats att bära med sig, funktionell och lätt att greppa
med en hand. Precis vad man behöver många gånger
även idag.
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Pallens enkelhet har gjort den populär eftersom den kan
varieras i funktion och uttryck på oändligt många sätt. En
möbel som inbjuder till flexibilitet, lekfullhet och färgglädje.

ALICE puffpall
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STÄLLBARA FÅTÖLJER
BEKVÄMT SITTANDE SOM DU SJÄLV VILL HA DET
I våra ställbara fåtöljer hittar du rätta läget för vila och
avkoppling. Med uppfällt ryggstöd når du kaffekoppen på
bordet, sedan kan du sjunka ner och låta fåtöljen anpassa
sig efter dig och dina önskemål. När du fäller ryggen bakåt
följer även sitsens vinkel med något för att ge dig optimal
komfort. På så vis upplever du ingen obekväm tröjdragning.
En ställbar fåtölj ger dig möjlighet att själv variera sittandet
som du vill ha det i stunden. Steglös reglering från aktivt
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till riktigt avkopplande läge gör att du alltid kan sitta
bekvämt. Reglage för mekanismen finns på både höger och
vänster sida, men vill du ha det bara på en sida löser vi det
också. Alla modeller kan fås med avtagbar och tvättbar
klädsel. Extra överdrag är ett praktiskt tillbehör när man
tvättar ofta.

SUNDBORN
EN TRIVSAM KLASSIKER
En allmogeinspirerad modell med klassiska linjer. Här kan du känna
dig trygg med att du kommer att sitta bra och lätt resa dig upp.
De mjukt formade armstöden är snälla mot armarna och lätta
att greppa. Sidokuddar fästa med kardborreband gör sittandet
ombonat och lös nackkudde ger extra bekvämlighet.

CAMILLA
BEGÅVAD INOM MÅNGA OMRÅDEN
Rena linjer och god komfort i en lättskött och robust möbel.
Mångsidighet är Camillas starka sida. Ett stort urval av olika
funktioner, mått och tillbehör ger dig möjlighet att välja och
kombinera efter de mest skiftande önskemål.

ALICE
KOMFORT OCH FINA FUNKTIONER
Luftig och bekväm med fin träkänsla och välarbetade
detaljer. Känn på armledarnas lätta urskålning, upptäck
ryggens behagliga svikt när du lutar dig tillbaka och upplev
känslan i de stadiga men ändå mjuka dynorna. Nackstödet
justeras enkelt till lagom höjd. Välj mellan öppna och klädda
gavlar, fyllningen kan enkelt sättas dit och tas bort utan
minsta märke på stommen.

41

ÅTER I BRUK
Nytt liv åt gamla möbler är ingen nyhet för oss. För
Albin i Hyssna har återbruk alltid varit en naturlig
del av att producera möbler. Våra möbler ska i sin
utformning och funktion vara så hållbara att det
lönar sig att reparera och justera efter det slitage som
naturligt uppstår i offentliga miljöer. Vi har sedan lång
tid tillbaka gett våra kunders möbler nytt liv efter att
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många års användande gjort dem lite skamfilade och
nötta. Ett klokt utnyttjande av material och resurser
är något som våra formgivare arbetar med under hela
utvecklingsprocessen, eftersom det hänger tätt samman
med form och funktion. Vi strävar efter att våra möbler
ska ha ett långt liv. För oss är det hållbarhet på riktigt.
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INFORMATION OCH INSPIRATION
albinihyssna.se

