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David design – ett svenskt varumärke i världsklass - i ny samlad form 
 
Sedan 2012 har vi utvecklat, producerat och sålt David designs inredningsprodukter; Och 
nu har vi tagit över hela varumärket, säger Håkan Nilsson VD på David design. 
 
På Stockholm Furniture Fair den 9 –13 februari presenterar vi 12 ”färska nyheter” från vårt 
nya David design. Allt från cykelhängaren Giro till  Marfa Mezzanine - ett limiterat 
betongbord av välkända formgivartrion Claesson Koivisto Rune. Vårt nya sortiment har vi 
kallat ”Scandinavian Grace Collection” säger Håkan Nilsson. De nya produkterna 
presenteras i en separat pressrelease. 
 
I samband med mässan öppnar David design ett nytt showroom i Stockholm och 
presenterar den nya företagsorganisationen för kunder, arkitekter och samarbetspartners. 
Nu är vi 100 % David design. Tidigare har verksamheten drivits av flera bolag och 
varumärken som Thesign Scandinavia, Rumbler och Dd Furniture.  
 
Sedan David Carlson startade David design 1988 har varumärket stått för innovation inom 
samtida skandinavisk design, då var ambitionen att skapa ett livsstilsföretag med ett brett 
sortiment. Idag är allt fokus på att utveckla, producera och distribuera möbler, armaturer 
och accessoarer. Alltid i samarbete med världsledande formgivare samt närmare 100 % 
med svensk tillverkning, med få undantag som till exempel glasarmaturerna från 
Murano/Venedig i Italien. 
 
Vi fortsätter vårt samarbete med världsledande formgivare som Claesson Koivisto Rune 
från Sverige, Luca Nichetto från Italien, Nendo från Japan, Inga Sempé från Frankrike, 
Richard Hutten från Nederländerna, Benjamin Hubert från Storbritannien, Federico  
Churba från Argentina för att nämna några; och med Claesson Koivisto Rune har vi även 
ett löpande samarbete som AD i företaget. 
 
I David design finns en stor potential med all den historia som företaget står för, säger 
Håkan Nilsson. Att få leda företaget David design vidare, känns som ett stort ansvar och 
en enorm drivkraft, säger Håkan. David design var det första företag som Claesson 
Koivisto Rune designade för, tillsammans med dem och övriga formgivare utvecklar vi nu 
svenskt hantverk där vi tar ansvar för människor, miljö och ekonomi, avslutar Håkan 
Nilsson. 
 
Nya David design finns på Stockholm Furniture Fair den 9-13 februari, monter B01:13 
 
Håkan Nilsson, telefon 0707-202949 
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