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DAVID DESIGN FIRAR 30 ÅR OCH PRESENTERAR TRUE COLOR COLLECTION 
MED 4 KÄNDA OCH 2 NYA FORMGIVARE. 
 
I år är det 30 år sedan ett av Sveriges mest ikoniska designföretag, David design, startade. 
Sedan dess har man framgångsrikt försett världen med möbler, belysning och accessoarer 
från världsledande formgivare som idag blivit klassiker i många hem, hotell, restauranger, 
företag och i offentliga miljöer. Att vi alltid sett människor, miljö och ekonomi som 
värdegrunder känns kanske ännu mer aktuellt 2018.  På Stockholm Furniture fair 
presenteras hela 15 nya produkter med världen om marknad och som visar skandinavisk 
produktion när den är som bäst.  
 
Välkommen till Stockholm Furniture Fair och monter B01:15 samt vårt showroom på 
Rosenlundsgatan 38F i Stockholm!  
 

 
GOLIATH. Design Florent Coirier (Fr) 
En modulsoffa som innehåller många överraskningar. Här möts en kontinental design med 
skandinavisk flexibilitet och smarta lösningar. Soffsystemet är anpassat efter dagens sätt 
att umgås, koppla av och arbeta. Integrerad laddning av telefon och dator samt dold 
förvaring finns integrerat i fransmannen Florent Coiriers första samarbete med svenska 
David design. 
 

 
BAG. Design Axel Bjurström. 
En komfortabel, flyttbar och lättplacerad sittpuff kommer från Stockholmsdesignern Axel 
Bjurström för David design. Bag tillverkas i tyg eller läder och har ett vackert läderhandtag 
som gör den praktisk att ta med.   
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OTO LOUNGE och OTO LUNCH. Design Lars Hofjö 
Lars Hofsjö ville designa en trästol för David design som inte skulle vara för tung och inte 
heller för dyr att producera i Sverige. Oto blev resultatet som dessutom utnyttjar 
materialet maximalt med sina fyrkantiga träprofiler i ek eller ask. Designen ger också 
många spännande former i stativets hålrum. Dessutom blev det inte bara en stol utan även 
en fåtölj! 
 

 
SAN GREGORIO. Design Claesson Koivisto Rune. 
Sparsmakat och strikt. Fina detaljer och proportioner kännetecknar Claesson Koivisto 
Runes senaste produkt för David design. San Gregorio finns som generös fåtölj och en 
utrymmessnål soffa. Passar lika bra i palatsets gångar som i ett kompakt hem. 
 
 

    
ONE AIR och ONE AIR CURVE 
David design är ofta synonymt med flexibilitet och modulsoffan One kan man bygga ihop 
för de mest skiftande miljöer och användningsområden. Nu kommer en helt ny modell som 
ger lite luftigare intryck genom en större öppen yta under sitsen samt en rundad modell 
som kan användas som bänk, soffa eller med väggar. En soffa och tusen möjligheter!  
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LOVEYOURSHELF. Design Studio Stockholm. 
Redan vid första blicken på Loveyourshelf så blir man påverkad. Man slås av att hyllan 
nästan ger en synvilla att vara svävande. Detaljerna får helt olika dimensioner beroende på 
vilken vinkel man ser den från. Loveyourshelf kan användas som rumsavdelare likväl som 
placerad mot en vägg. 
 
 

 
PORTIA. Design Superlab. 
Stilfulla karmstolen Portia är tänkt att användas både vid konferensbord och solitärt. 
Superlab är designföretaget som ser till alla små detaljer och sättet att klä Portia på är en 
av de detaljer som gör Portia till en unik stol.  
 
 
 

 
HAMMOCK TABLE. Design Axel Bjurström. 
Stolen Hammock som kom 2015 och fått mycket internationell uppmärksamhet får nu 
ytterliggare en kamrat i David design serien, ett bord. Tillverkat med skiva i läder eller 
linoleum och med den karaktäristiska Hammock hopsättningen. Nu får man en fin 
sammanhängande möblering tillsammans med stolen. 
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PEDESTAL. Design Axel Bjurström. 
Det enkla är ofta det vackraste och denna blomsterpedestal från Axel Bjurström för David 
design är inget undantag. Finns som solitär, tre och 12 monterade i samma fotplatta och i 
tre olika höjder. 

 
HAMMOCK POUF. Design Axel Bjurström. 
Hammock som fåtölj syns flitigt på hotel, företag och i hem. Nu presenterar David design 
även en puff i serien från Axel Bjurström. Tänkt att användas tillsammans med fotöljen 
som en fotpall eller solitärt som en extra sittplats. Vegetabiliskt garvat läder från Målerås 
Läder i fyra färger. 
 

 
ONLINE HIBACK och ONLINE POUF 
Förra året introducerade David design en helt ny möbeltyp, den kompakta och kompletta 
arbetsplatsen Online; en fåtölj med integrerat bord, laddstation och ljusarmatur. Nu 
kompletteras den med en hög variant och en pouf att vila fötterna på. För formgivningen 
svarar Claesson Koivisto Rune. 
 
David design och de nya produkterna finner Du under Stockholm Furniture Fair 6-10 
februari i monter B01:15 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!  

http://www.daviddesign.se/press

