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DAVID DESIGN PRESENTERAR THE BLACK `N´ WHITE COLLECTION 2017,  
MED 10 HELT NYA PRODUKTER, I STOCKHOLM 7 – 11 FEBRUARI 2017. 
 
I nästan 30 år har David design varit ett av de mest ikoniska designföretagen i världen och 
framgångsrikt utmanat de stora premiumföretagen med sin hållbara design. I år är inget 
undantag när det svenska företaget presenterar ”The Black`n´White Collection 2017”. Med 
hela 10 helt nya produktlanseringar i Stockholm fortsätter man att imponera och visa 
Skandinavisk design när den är som bäst.  
 
Välkommen till Stockholm Furniture Fair och monter B01:13 samt vårt showroom på 
Rosenlundsgatan 38F i Stockholm!  

  
Online, Design Claesson Koivisto Rune 
En helt ny typ av möbel som inte bara är en bekväm fåtölj utan integrerar bord, belysning 
och en laddstation för dator och telefon. Perfekt för den aktiva personen. Lättplacerad i 
allt från entré på företag till hotel och hem. Möbeln har David design unika komfortsits för 
maximal hållbarhet och komfort. Bordsskivan är valbar i olika trä eller den fantastiska 
graniten Via Lattea.  
 
 

         
Offline, Design Claesson Koivisto Rune 
Efter en aktiv tid i Online så kan det vara dags att flytta till Offline! En karaktäristiskt och 
modernt designad dagbädd som passar utmärkt även som en stor sittpuff hemma och på 
jobbet. 
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Ouch!, Design Louise Hederström 
Med lekfull formgivning har Louise Hederström gjort sig ett namn i designvärlden. Formen 
på Ouch gör den både iögonfallande och praktisk. En klädhängare som rymmer mycket 
mer än bara kläder och som pryder sin plats varhelst den placeras. 
 
 
 

.  
 
Klickbox, Design Lars Hofsjö 
Det här är egentligen två världsnyheter i en. Lars Hofsjö och David design har som första 
producent i världen utgått från Klickfogen Threespine från Välinge innovation som 
kommer att revolutionera möbelvärden. Man helt enkelt klickar ihop hyllsystemet utan 
några verktyg och utan förfulande belag. Dessutom blir det miljövänligt med minsta volym 
i transporter och att det är enkelt att bygga om sin hylla när behoven ändras. 
 
 
 

 
Mirage, Design Addi 
En lekfull armatur som helt byter skepnad då den tänds. Lika funktionell under dagen då 
den reflekterar dagsljus och agerar spegel för betraktaren som diskret vill observera sin 
omgivning. Likt en hägring (mirage) så skapas en poetisk illusion, när lampan är tänd. Den 
reflektiva insidan gör att ljuset ser ut att vara fångat inne i lampan. Den snedställda 
positionen gör att även tiden ser ut att vara fångad. En fallande kub, fryst i ögonblicket. 
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Lean A, Design Daniel Enoksson 
För två år sedan presenterade vi den enkla komfortabla stolen Lean för första gången. 
Succén har varit stor och nu står den runt om i världen på allt från skolor till designhotell. 
Nu kommer nästa stol i serien, Lean Karmstol, för platser där man sitter lite längre men 
ändå vill ha flexibilitet och smidighet. 
 
 
 

 
 
Softboard, Design Claesson Koivisto Rune 
Ett exklusivt bord med en mjukt formad och satinmjuk skiva i Carrera marmor. Arbetet 
med formningen av skivan är ett hantverk i sig och med det smakfulla underredet i 
rostfritt stål känns en hård yta båda mjuk och behaglig. Kanske har vi en blivande klassiker 
här? 
 
 

     
 
Hammock Stool & Hammock Bar, Design Axel Bjurström 
Härlig vegetabiliskt garvat läder i kombination med lackerat stål ger en produkt i av klass. 
Efter stol och loungefåtölj kompletteras nu Hammockserien med barstol och barpall. Båda 
går att få i 65 och 75cm höjd och kan med fördel kombineras.  
 
 
 
 



 

Kajpromenaden 24   S-252 67  Helsingborg  Sweden    
Showroom Stockholm: Rosenlundsgatan 38F – 40   S-118 53  Stockholm  Sweden 

Showroom/Production Skillingaryd: Artillerigatan 29   S-568 30  Skillingaryd  Sweden 
Tel: +46 (0)42 29 29 49   www.daviddesign.se   info@daviddesign.se 

 
 

 
Sideview, Design Claesson Koivisto Rune 
Hotel Zander K i Bergen behövde en spegel som skulle vara bättre än vanliga platta 
speglar och samtidigt, precis som hela hotellet, hålla en hög designprägel. Uppdraget gick 
till David design och Claesson Koivisto Rune och resultatet är en spegel som egentligen är 
två; en framifrån och en från sidan. 
 
 
 

  
 
Collage softsofa, Design Claesson Koivisto Rune 
Tänk en lite högre avskärmande soffa. Oftast får man då en ganska kantig och vass soffa 
men nu kommer Collage som en mjukt formad högsoffa. Som alla David designs soffor så 
har den fått den unika komfortsitsen som även den gör att totalupplevelsen blir i högsta 
klass.  
 
 
David design och de nya produkterna finner Du under Stockholm Furniture Fair 7-11 
februari i monter B01:13 samt på showroomet på Rosenlundsgatan 38F.  
 
Alla bilder och övrigt pressmaterial är nedladdningsbart på www.daviddesign.se/press 
 
Ni är alltid välkomna att kontakta Håkan Nilsson på 0707-20 29 49 eller 
hakan@daviddesign.se 
 
 
Många hälsningar från David design! 
 


