
 

                           Head office:   Båthusgatan 1   S-252 67  Helsingborg   Sweden   Tel: +46 (0)42 29 29 49 
            
                            Skillingaryd:  Artillerigatan 29   S-568 30  Skillingaryd    Sweden   Tel: +46 (0)370 706 10  
                            www.daviddesign.se   info@daviddesign.se 

 

 

David design presenterar “Kind Of Blue Collection 2015” med 9 nya produkter på 
Stockholm Furniture Fair 2015! 
 
David design visar nu sin fjärde kollektion sedan företaget fick ny ledning 2012. Företaget 
som profilerar sig starkt med internationellt erkända designers utvecklar, producerar och 
distribuerar möbler, belysning och accessoarer. Merparten av prouktionen sker i Småland 
och Skåne med största hänsyn tagen till miljö, människor och ekonomi.   
 

                                            
Dd Signature Dd Signature Dd Signature Dd Signature by Matti Klenell, Richard Hutby Matti Klenell, Richard Hutby Matti Klenell, Richard Hutby Matti Klenell, Richard Hutten, Yenwen Tseng and Claesson Koivisto Rune. ten, Yenwen Tseng and Claesson Koivisto Rune. ten, Yenwen Tseng and Claesson Koivisto Rune. ten, Yenwen Tseng and Claesson Koivisto Rune.     
Först ut från David design är en förvaringsserie som på ett unikt sätt ger en skräddarsydd 
möbel.  Signature kan placeras solitärt såväl som i kombination med flera enheter. Med 
utgångspunkt i ett brett urval av skåp i olika storlekar och färger väljs sockel eller ben i trä 
eller stål. Som avslutning, och som en signatur på möbeln, så väljs handtag från Claesson 
Koivisto Rune, Richard Hutten, Yenwen Tseng eller Matti Klenell. Alla dessa handtag finns 
även som klädkrokar för att ge en stark identitet och helhet. 
 
 

   
Dd Papyro by Cate & NelsonDd Papyro by Cate & NelsonDd Papyro by Cate & NelsonDd Papyro by Cate & Nelson    
Tanken bakom Papyro var att skapa en serie fåtöljer med stark identitet. Genom att använda två 
komponenter genomgående skapades låg fåtölj, hög fåtölj och Chaise Long. Varje modell följer 
kroppens form för att ge bästa komfort. Alla tre modellerna har ett smidigt underrede i stål och 
tunt klätt skal som skapar en tidlös design som passar såväl på publika platser som hemmiljö .  
 

 
Dd Quote by Yenwen TsengDd Quote by Yenwen TsengDd Quote by Yenwen TsengDd Quote by Yenwen Tseng    
En trädetalj som växer ut från väggen med mjukt rundad topp för att hänga kläder är ett 
enkelt och intuitivt sätt att skapa en praktisk klädhängare. Koreanske formgivaren Yenwen 
Tseng har förmågan att skapa de enkla möblerna som blir små smycken i inredningen.  
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Dd Dd Dd Dd Mint by Lars HofsjöMint by Lars HofsjöMint by Lars HofsjöMint by Lars Hofsjö    
Mjuka former i kombination med lika mjukt och komfortabelt sittande. Med mint har Lars Hofsjö 
skapat stolen som skiljer ut från de konventionellt kantiga konferens- och matstolarna.  En sorts 
figur med sin egen identitet.  
 
 

    
Dd FiDd FiDd FiDd Field by Jonas Wagelleld by Jonas Wagelleld by Jonas Wagelleld by Jonas Wagell    
Startpunkten för Jonas Wagells nya kuddserie Field för David design var ett försök att hitta en 
enkel kombination av kvalitéer, färger och tyger för att skapa ett subtilt och oväntat monster. 
Konceptet bygger på att kombinera två lager textil och sy samman dem med asymmetriska 
sömmar helt olikt det normala sättet på sidorna. Genom att tillföra kviltade sömmar framhävs ett 
monster som påminner om fårorna på ett nyplöjt fält och som framhäver ett dekorativt mönster.  
 
 

     
Dd Nordic byDd Nordic byDd Nordic byDd Nordic by    Alexander LervikAlexander LervikAlexander LervikAlexander Lervik    
När Alexander Lervik designade Nordic så skapades en stor utmaning i produktion. Kombinationen 
formpressad sits, massiv båge i trä som är nästan tre meter lång och svarvade klassiska pinnar är 
lika oväntat som formskönt. Det höga ryggstödet ger känslan av trygghet och lite avdelande i 
rummet samtidigt som man får genomsikt. Nordic kan kläs i tyg, läder eller fårskinn och tillverkas i 
ask och betsad ask.  
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Dd Lean by Daniel Enoksson.Dd Lean by Daniel Enoksson.Dd Lean by Daniel Enoksson.Dd Lean by Daniel Enoksson.    
En mångsidig stol som passar lika bra enskilt som i stora antal, hemma, på jobbet eller i 
konferenscentret.  Det generösa flexibla ryggstödet låter Dig lutas tillbaka i en stödjande och 
komfortabel position. Lean är en perfekt kombination av teknik och lekfullhet, med många 
egenskaper som en volymstol bör ha; stapelbar, kopplingsbar och flexibel med en graciöst formad 
sits och rygg som ger ett smidigt och elegant intryck.  
 
 

    
Dd Trapezium by Yenwen TsengDd Trapezium by Yenwen TsengDd Trapezium by Yenwen TsengDd Trapezium by Yenwen Tseng    
TRAPEZIUM är en lätt pall med unik trapetsformad sits och ett underrede som erbjuder 
stapelbarhet och flexibilitet. Det kompakta formatet gör att den passar in för många ändamål utan 
att ta plats. Den kan placeras i hallen när Du tar på skorna likväl som för en kort paus i publika 
utrymmen som ex museum.  
 
 

   
    
Dd Underline by Yenwen TsengDd Underline by Yenwen TsengDd Underline by Yenwen TsengDd Underline by Yenwen Tseng    
UNDERLINE – för de saker som Du inte vill glömma. En kort och smal liten hylla för hallen, kontoret 
eller andra utrymmen. Eftersom den tar liten yta erbjuder Underline en plats för personliga saker 
som Du alltid vill bära med Dig. Underline ska vara en markering att komma ihåg Dina viktiga saker, 
precis som understrykningen markerar det viktiga i en text. 
 
 
 
Alla produktbilder finns för nedladdninAlla produktbilder finns för nedladdninAlla produktbilder finns för nedladdninAlla produktbilder finns för nedladdningggg    på på på på www.daviddesign.se/infowww.daviddesign.se/infowww.daviddesign.se/infowww.daviddesign.se/info    
 
Välkommen att besöka vår monter B01:13 på Stockholm Furniture Fair. 
 
Press kontakt: Håkan Nilsson. Tel +46 707 20 29 49. Mail hakan@daviddesign.se  
 
 


