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Stockholm Furniture Fair 2011
PRESSMEDDELANDE från KLONG
  
Vi har glädjen att i år visa en rad nyheter formgivna av ASShOFF & BROGåRD, BRittA  
tELEMAN, EVA SchiLDt och WiS DESiGN. Alla produkter har sin egen karaktär men  
passar ändå finstämt in i vår kollektion. Vi värdesätter långsiktig formgivning och tillverkning 
med omsorg. Vi gillar dessutom detaljer som ger en extra twist. Förutom alla nyheter visar vi 
hur vi vidareutvecklat många av våra produkter med nya färgställningar eller uttryck, till  
exempel vårt hyllsystem totem. Se allt detta i vår monter. Välkomna till KLONG!

Monter: A07:29

Pressmaterial (foto: Tom Martinsen) finns på www.klong.se/klongsiten/se/pressbilder.htm



Asshoff & Brogård
Sedan år 2008 driver Johanna Asshoff och hanna Brogård  
Asshoff & Brogård designstudio. De har båda gått ut Malmstens-
skolan och är dessutom utbildade möbelsnickare med intresse för 
tekniska konstruktioner. ”Storytelling” är ett centralt inslag i deras 
formgivning. tingen ska skapa dramatik och poesi i vardagen, 
menar de.

SAGA
Stol

I början av arbetet med Saga dök plötsligt en kompis upp, originellt klädd med synliga strumpebandshållare 
över sina tights. Då föll saker och ting på plats: ”Så gör vi!”
Stolen Saga har en stadig stålram som omsluter ryggstöd och sits. Mötet mellan mjukt och hårt är påtagligt 
och ger stolen sin alldeles egna karaktär. Den känns både exklusiv och robust på en och samma gång.  
Dessutom är den skön att sitta på. Konstruktionen är tydlig, enkel och dessutom hållbar. Här finns inga  
detaljer man måste vara alltför rädd om. Blir klädseln utnött eller någon spiller ner den så går stolen  
förvånansvärt lätt att ta isär och klä om. 
I designarbetet kan inspirationen komma från vad som helst och när man minst anar det. Kolla in den form 
som uppstår i mötet mellan materialen och mellan stolens olika delar; benen och sitsens hörn. 
handfast teknik plus magi.
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Mått
h 84 cm B 37 cm  
Sitthöjd 48 cm
MAtERiAL
Stoppad sits och rygg, 
sammet eller skinn, lackat 
stål, mässing 
FÄRGER
Duvblå och svart
Andra färger på  
beställning



Britta Teleman
”All design måste börja med en tanke; ett behov eller ett koncept”, säger Britta  
Teleman, som med hyllan Strapp gör entré bland Klongs formgivare. 
Ett föremål har inget berättigande om det inte berör oss, om det inte har en relation 
till sin användare. hon gillar att testa nya material och för henne ingår miljöaspekten 
i designprocessen som ett avgörande villkor. Att sammanfoga miljövänligt är en av 
utmaningarna. Produkterna ska hålla länge, både kvalitets- och formmässigt. 

STRAPP
Ställ/hylla/display för tidningar/böcker

hur enkel kan en hylla vara? Utan att 
verka banal. Strapp lägger ribban högt – 
för här handlar det om det genialt enkla. 
En bit obehandlad bockad plåt och en 
läderrem med mässingsspänne.  
Det är allt.
Första idén till Strapp handlade om  
att använda snören för att hålla fast 
tidningarna eller böckerna, snören som 
skulle träs fram och tillbaka genom  
plåten. Sen dök Britta telemans gamla  
favoritskärp upp ur minnesfloden och 
saken var klar. Så fick det bli. Inte minst 
därför att läder och mässing passar så 
perfekt in i Klongs övriga kollektion. 
Britta teleman vill gärna göra  
omvärlden delaktig med sin design.  
Allt ska inte vara statiskt, klappat och 
klart. Varje föremål ska gå att reglera, 
förändra eller engagera användaren. 
Strapps kapacitet går att påverka med 
hjälp av läderremmen med sitt gyllene 
spänne. Behövs plats för fler tidningar  
är det bara att justera vidden genom  
att skjuta fram remmen allt efter behov. 
Så enkel kan en hylla göras. 

Mått
B 10 cm  D 10 cm h 33 cm
MAtERiAL
Lackerad (vit) plåt, läder, mässing
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RINK
Soffbord

Rink är något så ovanligt som ett smycke – i möbel-
form. Lätt att älska, långt ifrån all torr saklighet men 
ändå funktionellt. 
De flesta soffbord är rektangulära. Om de görs 
kvadratiska blir de ofta obekväma för den som  
sitter ytterst i soffan. När Eva Schildt funderade 
över den saken kändes plötsligt den ovala formen 
alldeles självklar. Sympatisk! 
Därefter gav det ena den andra. Det nätta stål- 
underredet, som är lätt att fälla ihop. Skivan med 
sin låga sarg, som ger associationer till ett klassiskt 

brickbord. Sargen omsluter bordsytan, liksom  
skyddar det som står på den, men öppnar upp på 
långsidorna vilket underlättar rengöring. 
Först var det tänkt att kanten skulle göras i samma 
material som skivan. När idén om läder dök upp 
blev det bara rätt. Klong-igt, helt enkelt. 
Mässingsskruvarna är pricken över i:et. Och de 
smala stålbenens avslutning, de små tunna  
mässingsfötterna, en extra bonus för alla som gillar 
fina detaljer.

Eva Schildt
”Det är de små, små detaljerna som gör det” heter det i den gamla slagdängan.  
Eva Schildts andra möbel för Klong (soffbordet Rink) är precis som den första (pallen 
Eddy) ett bra exempel på att det stämmer. Titta på mässingsfötterna, hur sargen av 
läder fogats mot bordskivan eller underredets skärningspunkt!

Mått
Liten bord:  
B 60 cm L 80 cm h 40 cm  
Större bord:
B 90 L 110 cm, h 40 cm
MAtERiAL
Bordskiva: 
Svart eller vitlaserat ekfanér, läder
Underrede:  
Svart eller rostfärgat med mässingdetaljer  
Övriga färger kan beställas
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WIS Design
WIS Design arbetar med olika genrer: möbler, produkter, inred-
ning och grafisk design. Både Lisa Widén och Anna Irinarchos 
hämtar ofta inspiration från barndomsminnen, möbelklassiker 
eller gamla filmer. Deras gemensamma ambition är att väva ihop 
historien med samtiden. De formger sådana föremål som de 
själva skulle vilja ha, helt enkelt.

SIGNUM
Bord i två storlekar

Bordet Signum är stabilt och uppbyggt lite som en 
klassisk träleksak där ring efter ring träs på en pin-
ne. Det finns i två storlekar; det ena passar utmärkt 
som matbord, det andra är ett sido- eller kafébord. 
Tanken är att de ska kännas lika naturliga både 
hemma som i en offentlig miljö.
Foten i lackerad metall vilar stadigt på marken, 
fortsätter i benet och blir till bordsytans innercirkel, 
som sedan omfamnas av den massiva skivan. De 

enkla formelementen ger bordet en klassisk stilren 
och tydlig grafisk karaktär. Ovanför bottenplattan 
finns den detalj, mässingsringen, som gör bordet 
både personligt och extra påkostat. Den dekorativa 
markeringen ger möbeln en exklusiv touch. Som 
ytterligare en extra bonus levereras Signum med en 
mässingsljusstake, som om så önskas placeras allra 
överst i cirkelns mitt. Som kronan på verket.
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Mått
Cafébord:
B 60 cm h 75 cm
Matbord:
B 120 cm h 75

FÄRGER
Svart eller  
vitpigmenterad ask
Svarta eller roströda ståldelar


