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         Höstens produktnyheter från KLONG
Vackra vardagsobjekt i form av ljusstakar som ger rummet en behaglig karaktär, en oljelampa 
som lyser upp höstkvällarna, och ett vackert köksverktyg som man både kan skära och servera 
med. Det är några av de nya produkter som KLONG presenterar på Formexmässan i år. Som 
vanligt är det de funktionella, enkla och okonstlade formerna som präglar KLONGs kollektion. 

Vanligtvis krävs det decennier för att ett föremål ska få en vacker patina. Detta har legat till grund vid fram-
tagningen av formgivarnas Johan Ridderstråles och Mats Brobergs oljelampa PatiNa, där lampkroppens 
tydliga geometriska form i obehandlad koppar får en påskyndad vacker patina. 

GONDOL av Barbro Berlin (tidigare Wesslander) är följden av ett möte mellan en typisk svensk tårtspade 
och en thailändsk hackkniv för bland annat grönsaker. Resultatet blev ett köksverktyg som man både kan 
skära och servera med. 

Sara Szyber har formgivit ljusstaken Kit, en enkel ljusstake av lackerade rör och plattor i mässing som går att 
skruva loss och kombinera med annan kulör, och på så sätt kan den bli tvåfärgad. Ljusstaken finns i vitt och 
rost.

Ljusstaken VeSPeR är en modern version av den klassiska kammarljusstaken tillverkad i massiv blankpolerad 
aluminium. Finns även i mässing. Vesper kommer från och med hösten 2011 att ingå i KLONGs kollektion.

KLONGs höstnyheter presenteras i monter B09:40 på Formex 1–4 september.  
Produkterna kommer att finnas i butik från och med oktober 2011.

Välkommen till KLONG!

För närmare information kontakta:
Sophie ternheim
tel 0730-92 63 00
tel    08 – 446 27 30
sophie@klong.se

Högupplösta bilder:
Produktbilder, se www.klong.se/press

Återförsäljare
Se www.klong.se

Klong är ett svenskt inredningsföretag som grundades för tio år sedan av Eva Hjertberg. Klong  
värnar om det tidlösa med produkter som ska vara länge. Företaget samarbetar med ett dussintal,  
mestadels svenska formgivare. Sortimentet omfattar bestick, ljusstakar, belysning, möbler med mera. 



Produktnyheter KLONG september 2011

PATINA
OLJeLaMPa
Design: Broberg & Ridderstråle

Oljelampan PatiNa är tillverkad i järn med en mattpolerad koppar-
yta. Lampan finns i två olika utföranden med måtten 100 x 400 mm 
och 170 x 400 mm och har en fransk kvalitetsbrännare. Glasröret  
går att få i både frostat och i vanligt glas. När man tar på lampan 
uppstår avtryck i ett naturligt mönster som får objektet att leva.  
Vanligtvis krävs det decennier för att ett föremål ska få en vacker  
patina, beläggningen är ett minne av dess bruk och sammanhang. 
tack vare den geometriska formen och den obehandlade kopparn  
får oljelampan PatiNa en påskyndad patina.   
Cirkapris i butik: 2 000 kr (stora lampan), 1 700 kr (lilla lampan). 

Formgivarna Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver egen  
designstudio. De är utbildade inredningsarkitekter på Konstfack.  
Broberg & Ridderstråle strävar efter att lägga ett emotionellt värde  
i sin design och kommunicerar med användaren genom symboler.  
Duon har deltagit i många internationella utställningar och sam- 
arbeten. De har fått flera utmärkelser för sin innovativa design.

GONDOL
KÖKSVeRKtYG
Design: Barbro Berlin

Målet med GONDOL var att göra ett köksverktyg 
som man både kan skära och servera med, med ett 
bredare användningsområde än den vanliga tårt-
spaden och som hade ett eget uttryck med många 
funktioner. Slutresultatet blev en solitär som passar 
lika bra till söta tårtor och kakor, som till pajer,  
gratänger och lasagne. Kombinationen av blankt 
rostfritt stål som möter mattborstad mässing, gör att 
den är lätt att känna igen bland de andra besticken.  
Den markerar sin plats och sticker ut.  
Cirkapris i butik: 450 kr.

Barbro Berlin (tidigare Wesslander) har ingått i 
designbyrån, formbyrå4.  Idag samarbetar hon  
med Pia Amsell. Barbro Berlin är utbildad på 
Beckmans och har en bred erfarenhet av design och 
formgivning av bruksföremål som glas, keramik och 
textil. Barbro Berlin håller också workshops i design 
på gävle Folkhögskola.

 



Produktnyheter Klong september 2011 (sid 2)

KIT
LJUSStaKe
Design: Sara Szyber

Ljusstaken Kit är gjord i lackad plåt med mässings-
detaljer. Den finns i två färger, vitt och rost och med 
en eller två ljushållare. Sara Szyber har utgått från 
att formge en vacker, ljusstake av lackerade rör,  
vars plattor i metall bildar en läcker mässings-
strumpa. idén med Kit var ursprungligen att formge 
en produkt som gick att kombinera på flera sätt med 
flera kulörer och olika metalldistanser, som ett kit. 
Måtten på ljusstakarna är 320 x 110 mm och  
190 x110 mm.  
Cirkapris i butik: 600 kr (tvåarmad),  
650 kr (enkel, säljs i par).

Sara Szyber är utbildad på Konstfack i Stockholm 
och arbetar med inredningsarkitektur och möbel-
design. Uppdragen varierar från utställnings- och 
inredningsprojekt till ren produktformgivning. Sara 
Szyber deltar regelbundet med egna produkter i 
utställningar i Sverige och utomlands.

VESPER
LJUSStaKe
Design: axel Bjurström

Ljusstaken VeSPeR är en modern version av den klassiska kammar-
ljusstaken tillverkad i massiv blankpolerad aluminium och mässing. 
Vesper är det romerska namnet för afton- och morgonstjärnan (Venus). 
Med sitt enkla och tydliga formspråk och sina historiska referenser 
passar den såväl traditionella miljöer som i moderna minimalistiska 
sammanhang. VeSPeR formgavs redan under axel Bjurströms studietid 
på Konstfack (2005) för en tävling på temat att skapa ett objekt som 
förändrar rummet. Det levande ljuset är det enklaste sättet att ge 
rummet en behaglig karaktär, enligt Bjurström. VeSPeR har tidigare 
tillverkats av formgivaren själv men kommer från och med hösten 2011 
ingå i Klongs kollektion. Måtten på ljusstaken är 115 x 70mm.  
Cirkapris i butik: 550 kr (mässing), 350 kr (aluminium).
 
Axel Bjurström är utbildad på Konstfack i Stockholm och arbetar med 
inredningsarkitektur och möbeldesign. Han har varit verksam inom 
retail och varumärkesbyggande projekt och inlett samarbeten med 
etablerade skandinaviska möbel- och designföretag. Det senaste året 
har Axel Bjurström satsat en hel del på möbelformgivning. 


