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Pressinformation 
2016-02-09 
 
David design premiärvisar Scandinavian Grace Collection 2016 
 
Trots sin medverkan på många av världens ledande möbelmässor så är det i Stockholm på 
Stockholm Furniture Fair som svenska David design väljer att presentera de flesta nya 
produkterna. Sin vana trogen så är det även i år ett imponerande antal nyheter som tar 
plats, inte mindre än 12 st. Så välkommen till David design i monter B01:13, ett av mässans 
mest kreativa företag med möbler, belysning och accessoarer från världsledande 
formgivarnamn.  

 
Marfa Mezzanine, Design Claesson Koivisto Rune 
Perfekt avvägda detaljer som ger en max harmonisk proportion är för Claesson Koivisto 
Rune ett signum. Under åren har deras samarbete med David design resulterat i många 
klassiker och nu är det dags för nästa, Marfa Mezzanine. Soffbordet som ursprungligen 
ritades för ett utställningshus i Marfa Texas ställdes även ut på New Yorks viktigaste 
designmässa ICFF och nu är det premiär i Stockholm. Marfa Mezzanine med betongplattor 
tillverkas i en limiterad upplaga på 20 ex där det första redan står i Marfa medan 
serieproduktionen har skivor av massivt trä.  
 

 
Giro, Design Mattias Stenberg 
Att cykelintresset världen över ökar har väl inte undgått någon. De vackra cyklarna, som i 
många fall kanske kostar lika mycket som en mindre bil, är inget man längre ställer på 
gatan utan behöver ha en värdig plats i hemmet eller på kontoret. Nu går det att hänga 
upp skönheten som ett konstverk med Mattias Stenbergs både geniala och vackra 
cykelhållare Giro från David design. 
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Hill, Design Lars Hofsjö 
Stockholmsdesignern Lars Hofsjö har förmågan att på ett sparsmakat och säkert sätt få 
ihop dimensioner och material till formmässig skönhet. I nya bordslampan Hill har han 
kombinerat enkelheten med två storlekar av ram i betsat trä som bär en klassisk ljuskälla 
och en elegant tvinnad textilkabel.  
 
 

 
Hammock Lounge, Design Axel Bjurström 
En av de största succéerna för David design på senare år är stolen Hammock. Förra året 
blev Axel Bjurströms stol berikad med priset för årets stol och idag ses den på många 
hotel och restauranger i världen. Nu följer vi upp med nästa produkt i serien, den lika 
formsköna fåtöljen Hammock Lounge som kombinerar ett kompakt mått med komfort och 
klass. Det innovativa sättet att kombinera självbärande vegetabiliskt garvat läder med 
stålstativ känns igen från stolen så släktskapet inbjuder till sammanhållen inredning.   
 

 
Coni, Design Lars Hofsjö 
Med utgångspunkten att skapa en bordsserie som kan användas i allt från stora 
konferensbord till små lounge-, café- och ståbord designade Lars Hofsjö Coni. Här kan 
man välja mellan skivor i helt fria material och flexibiliteten är unik vilket gjort att detta 
bord redan levererats i många hundra exemplar till Friends Arena. 
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Mesh, Design Lars Hofsjö 
En lättsam universell stol som finns för såväl inom- som utomhusbruk. Inomhusversionen 
har klädd sits och kan även kompletteras med en ryggklädsel som smart knäpps fast i 
ryggmönstret.  Lars Hofsjös uppgift var att ta fram en elegant men samtidigt enkel stol 
och resultatet är en stapelbar stol med karaktäristisk nätrygg. 
 

 
O´clock, Design Louise Hederström 
Hur mycket information behöver vi för att läsa analog tid? Den frågan ställde sig Louise 
Hederström när hon av David Design fick uppdraget om att formge en väggklocka inför 
Stockholm Furniture Fair 2016. Resultatet blev O´clock, ett rörligt piktogram med endast 
timvisare och minutvisare. Rummets väggar blir urtavlan och vi kan själva bestämma hur 
vår tid ska se ut, eller i alla fall försöka. O´clock är första steget i ett nytt samarbete mellan 
Louise Hederström och David Design. 

 
Papyro, Design Cate & Nelson 
En enkel och lättplacerad fåtölj som passar lika bra i hemmet som i det aktivitetsbaserade 
kontoret eller i hotellets foajé. Designad av Londonbaserade designduon Cate & Nelson. 
Papyro kan kläs i tyg eller läder och stativet är lackerad metall.  
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Pluvial Lamps, Design Federico Churba 
Argentinske Federico Churba har blivit en av David designs favoriter och nu kommer 
tredje samarbetet. Med utgångspunkt från borden Pluvial i trycksvarvad lackerad 
aluminium kommer nu en serie med pendlar och bordsarmaturer i smakfulla proportioner 
bestyckade med LED ljuskällor. 
 

 
Soul, Design Richard Larsson och Henrik Olsson 
Sedan många år producerar David design TV-staffliet Jazz med stor framgång. Nu är det 
premiär för ett till TV-staffli. Soul erbjuder samma flexibilitet, för den som inte har 
möjlighet att placera TV på vägg, och som ändå vill ha en lite större TV mobil. Soul har 
dessutom tre valfria höljdplaceringar av Tvn.  
 

 
Zander, Design Claesson Koivisto Rune 
Att kombinera naturask med värmebehandlad ask ger nya spännande uttryck. Bordet som 
tagits fram för att ex användas som säng- eller soffbord är en av de första produkterna 
som kommer i produktion med detta designspråk. Finns i två varianter med delning på 
längden eller på tvären.  
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Signature, Design Richard Hutten 
Världens första möbel tillverkad med klick teknik!  
Tänk en möbel som är lika enkel att montera som ett klickgolv är att lägga. Nu gör 
tekniken debut i en möbel och här är fördelarna ännu fler. Miljömässigt så kan en 
förvaringsmöbel transporteras omonterad och enkelt utan några främmande förfulande 
beslag och monteras utan verktyg. Dessutom kan man förändra möbeln genom att klicka 
loss igen och kanske komplettera med nya detaljer. Det kallar vi för hållbar produkt som är 
rätt för miljö och människor. 
 
David design och de nya produkterna finns under Stockholm Furniture Fair 9-13 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! 
 


