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A window to the world.

P.S. If you would like to see more detailed product information, the QR code will take you directly to the website. Please be aware there may be slight variations in the colour codes.  
The latest information is available at www.horreds.se. Sources for trend spotting are Viewpoint and Frame.

Our world is about lines, shapes, spaces. The art of creating 
vibrant environments that can adapt to an ever-changing 
world. A long-term approach is our philosophy. When the 
world changes, our furniture stands firm.
But interior design is also about what is outside the room. 
About bringing in light from outside. Light and colour are 
what makes people want to spend time in the environment 
you create.
This catalogue contains a host of innovative new products 
which I hope and trust will bring you joy for a long, long 
time to come.
/per-ola johansson

G
LO

V
E 

CH
A

IR
S 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
6

–
9

P
O

TO
M

A
C 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1
0

–
1

3

V
X 

ST
O

O
L 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.

1
4

–
1

5

R
O

P
E 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1
6

–
1

7

ST
O

R
Y:

 W
O

R
K

 H
A

P
PY

  .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
1

8
–

2
1

M
U

TE
  

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

2
2

–
2

7

LA
P

  .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
2

8
–

2
9

M
O

N
O

SO
FT

  .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
3

0
–

3
3

SU
ST

A
IN

A
B

IL
IT

Y:
 G

O
 P

U
R

P
O

SE
  .

.
.

.
.

3
4

–
3

6

W
E 

CA
R

E 
A

B
O

U
T 

TH
E 

SU
R

FA
CE

  
A

S 
W

EL
L 

A
S 

TH
E 

IN
SI

D
E 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
3

7

N
O

M
O

N
O

  
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
3

8
–

4
5

TE
TR

IS
  

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
4

6
–

5
1

ST
O

R
Y:

 F
A

B
 C

IT
Y 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
5

2
–

5
3

B
LO

CK
  

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
5

4
–

5
7

SI
G

LO
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
5

8
–

6
3

R
U

B
IK

  
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

6
4

–
6

5

H
O

R
R

ED
S’

 S
M

A
R

T 
O

FF
IC

E 
 .

.
.

.
.

.
.

.
6

6
–

6
7

ST
O

R
Y:

 M
AT

H
IE

U
 &

 D
A

N
IE

L 
 .

.
.

.
.

.
.

6
8

–
7

3

LI
N

K
  

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

7
4

–
7

5

V
X 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

7
6

–
8

1

H
EN

R
Y 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
8

2
–

8
3

FR
I 

+
 F

R
I 

CO
N

FE
R

EN
CE

  .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

8
4

–
8

5

EX
O

  
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

8
6

–
8

7

ST
O

R
Y:

 A
R

CH
IT

EC
TS

 W
H

IS
H

ES
  

.
.

.
.

.
8

8
–

8
9

TI
N

 C
O

N
FE

R
EN

CE
  

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
9

0
–

9
3

N
O

M
O

N
O

 C
O

N
FE

R
EN

CE
  

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

9
4

-9
5

V
X 

CO
N

FE
R

EN
CE

 P
R

O
JE

CT
  

.
.

.
.

.
.

.
9

6
-1

0
3

ST
O

R
Y:

 B
IT

S 
A

N
D

 P
IE

CE
S 

 .
.

.
.

.
.

1
0

4
-1

0
7

A
N

N
E 

 .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1
0

8
-1

1
3

A
N

D
R

O
M

ED
A

  .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1
1

4
-1

1
5

P.S. Vill du ha mer detaljerad produktinformation, leder QR-koden dig direkt in på webbsidan. Vi reserverar oss för att vissa avvikelser kan förekomma i färgkoderna.  
Senast uppdaterad information finns på www.horreds.se. Källor för trendspaning är bl a Viewpoint och Frame.

Vår värld handlar om linjer, former och ytor. Konsten 
att skapa miljöer som lever och anpassar sig till en 
snabbföränderlig värld. Långsiktighet är vår filosofi.  
När världen förändras finns våra möbler kvar. 
Men inredning handlar också om det som finns utanför 
rummet. Ta in ljuset utifrån. Ljus och färg får människor 
att vilja vistas i miljön du skapar. 
Här kommer en rad innovativa nyheter jag hoppas du 
kommer få mycket glädje av under lång, lång tid framöver. 
/per-ola johansson

H O R R E D S

3

Copyright © Horreds 
BRANDING AGENCY: Gappio AB.   

PHOTOGRAPHERS: Branko. Richard Lindor. 
PRINTING: Strokirk-Landströms AB.  

 
This publication is ecolabelled.



i f  yo u ’ r e 
g o i n g  to  b e 
a  r e b e l ,
d o  i t  w i t h 
a  pu r p o s e

We have decided to challenge the throwaway 
culture, just as we question accepted norms and 
conventions. This is why we particularly like rebel 
companies, the ones that think like us. The ones 
that aren’t afraid to go against the flow, to keep 
moving and changing. Our philosophy is always 
to dare to go a step further, and that each detail 
should be there for a reason. Everything to meet 
needs that are constantly evolving and seeking new 
solutions.

O A K ,  S T E E L  A N D  R O C K  ‘ N ’  R O L L

People often say about flavours that “they blend in your mouth”. 
We have the same view of our love of materials, our passion for 
form and our desire to give every detail the same high-quality 
finish. We take pride in our partnerships with furniture designers 
and interior architects. Together, we create stylish furniture that 
synergises with its surroundings, brings added edge, and blends 
readily with future updates. 

M A K I N G  A N  I M P R E S S I O N  

W I T H  M I N I M A L  I M PA C T

Our surroundings have naturally influenced us and our approach 
to furniture making. Words like “local” and “long-term” have 
been embedded in our company culture since its inception in 
1936. The mission of creating furniture made to last and serve a 
life-long purpose. Designs which make an impression but have 
minimum impact on our natural environment. We are committed 
to manufacturing our furniture with pride. Just like granddad did.

our  
way

o n e  s t e p  a h ea d. . .

Vi har valt att utmana slit-och-släng-kulturen, 
precis som vi ifrågasätter gängse normer och kon-
ventionella koncept. Därför är vi särskilt förtjusta i 
rebellföretag, som tänker som vi. Som inte är rädda 
att gå mot strömmen, förändras och hålla sig i 
rörelse. Vår filosofi är att alltid våga ta ett steg till, 
att varje detalj ska finnas där av en anledning. Allt 
för att möta de behov som ständigt skiftar och söker 
nya lösningar. 

E K ,  S T Å L  O C H  R O C K  N ’  R O L L

”Det gifter sig i munnen” brukar man säga om smaker. Vi tänker 
likadant i vår kärlek till material, vår passion för form och vår vilja 
att ge varje detalj samma höga finish. Vi är stolta över våra sam-
arbete med möbeldesigners och arkitekter. Tillsammans skapar 
vi stilrena möbler som gifter sig med omgivningen, tillför den där 
extra kryddan och som tål förändringar lite då och då.

S TA R K T  U T T RY C K  

M E D  M I N S TA  AV T RY C K

Omgivningen har naturligtvis präglat oss och vårt sätt att tänka 
när vi gör möbler. Ord som nära och långsiktighet har funnits med 
sedan starten 1936. Att göra möbler som ska hålla och fungera ge-
nom livet. Som ger starka uttryck med så små avtryck på naturen 
som möjligt. Vi vill tillverka våra möbler med stolthet. Precis så 
som farfar gjorde.
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Glove – more information is  
available at www.horreds.se   : GLOVE CHAIRS

   
FREDRIK MATTSON

For all-round hand-in-glove fit, Glove was tried and tested and tweaked and 
adjusted every which way. The contours are seclusive yet still open, and give 
the office an appealing soft look and feel. 

För att passa som hand i handske för alla, har Glove provats ut och 
provats ut och justerats och justerats. Formen är omslutande, men ändå 
ledig och ger en mjuk designad image till kontoret. 

H O R R E D S
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Glove – more information is  
available at www.horreds.se

: GLOVE CHAIRS FREDRIK MATTSON

Glove comes in two sizes of seat shell: high or medium. With a choice 
of different supports. For seat upholstery, we offer a range of fabrics 
and colours, plus leather.

Glove finns i två storlekar på sittskal, high- och medium. Välj mellan flera 
olika stativ. Flera olika tyger och färger samt läder finns att tillgå.

H O R R E D S
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Potomac – more information is  
available at www.horreds.se

“I’m fascinated by geometries. 
The irregular pentagon offers so 
much variation in its versatile 
combinability.”

Potomac table with planter recess and 
lamp. Also available without the lamp 
and with a newspaper rack instead of a 
planter recess.

   : POTOMAC

   
ANKI GNEIB

Sometimes you need to break the mould and move a little closer. 
You may want to meet people on a different level. This is when 
new ideas emerge. These bespoke pouffes and tables are ideal for 
small workshops or for a relaxed coffee break with colleagues. Put 
several together to create relaxation areas or use them as individual 
seats. Perfect in the office as a welcoming seating area for visitors. 

Potomac table with full table top in veneer or compact 
laminate with frame in frame in bent pipes of metal, 
contoured to match the pouffes. Available in four  
different sizes and and 50 cm high. White or black.

Potomac bord med krukinsats och lampa. 
Går även att få utan lampa och med 
tidskriftsställ istället för krukinsats.

Ibland behöver man bryta mönstren och komma lite 
närmare. Mötas på en annan nivå. Då dyker de nya idéerna 
upp. De här skräddade sittpuffarna och borden fungerar lika 
bra för en liten workshop som för en avslappnad fika med 
arbetskompisarna. Kombinera många till större relax-öar 
eller skapa enskilda sittplatser. Perfekt på kontoret eller 
välkomnande för den som väntar. 

Potomac bord med hela skivor i fanér eller 
kompaktlaminat med underrede i bockad rörprofil, 
formanpassade till sittpuffar. Finns i fyra olika 
storlekar och en höjd på 50 cm. Vit eller svart.
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10
H O R R E D S

11



Potomac – more information is  
available at www.horreds.se

Potomac pouffe and backrest are available in 
four different variants and shapes in fabric with 
matching-colour stitching. Alternatively, the 
stitching can be done in a different shade.

: POTOMAC ANKI GNEIB

Potomac sittpuff och ryggstöd finns i fyra olika 
varianter och former klädda i tyg med sömmar  
i samma färg. Det går även att få sömmarna i en 
avvikande färg.
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VX Stool – more  
information is available  

at www.horreds.se   : VX STOOL

VX fabric-covered stools with wooden legs, available in three 
heights: 48, 65 or 81 cm. Seat diameter 35 cm. Legs in solid oak or 
ash. The upholstery is available in a range of fabrics and shades. 
The lower stools are available with three or four legs.

For short briefings, circle meetings or a casual sit-down. The VX stool is designed 
for speedy seating setups for those more informal, flexible gatherings.

Kort briefing, cirkelmöten eller en stunds avlastning. VX pallen är 
designad för att snabbt kunna anpassas till det lite mjukare,  
flexibla mötet.

VX tygklädda pallar med träben, finns i tre höjder, 48, 65 eller 81 cm. Sits 
diameter 35 cm. Ben av massivträ i ek eller ask. Sitsen går att få i flera 
olika tyger och färger. De lägre pallarna finns både med tre och fyra ben.

H O R R E D S
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Rope – more information is  
available at www.horreds.se   : ROPE

STUDIO STOCKHOLM ARKITEKTUR

The sofa and easy chair are a play on the idea of a rope, linking 
soft cushions together to form a whole. Rope brings people 
together and creates an informal co-lab space. The cushions are 
pliable and shape themselves to the body. Ideal both in open and 
more private spaces.

Soffan och fåtöljen är en lek med ett "rep" som knyter 
ihop mjuka kuddar till en enhet. Rope förenar människor 
och skapar en informell co-lab yta. Kuddarna är 
följsamma och formar sig efter kroppen. Funkar både i 
öppna ytor och mer avskilt.

H O R R E D S
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How important is the office, really?
We can see a wave of new entrepreneurs who think and act differently to 
conventional corporations. Many have decided to go their own way. They 
are by nature visionaries and innovators who want to break old structures 
and ingrained patterns. And their message is unanimous: stop thinking 
about work as a static 9–5. The ability to quickly adapt to new corporate 
cultures and work tasks is very much in demand on the labour market of 
tomorrow. Flexibility will be a greater strength than the ability to stick  
to your last. The same is true of our future office environments.

Vilken roll spelar kontoret egentligen?
Vi ser en våg av nya entreprenörer som tänker och agerar annorlunda än de traditionella 
storbolagen. Många har valt att gå sin egen väg. De är till naturen visionärer och ny-
tänkare som vill rucka på gamla strukturer och invanda mönster. Och deras budskap är 
unisont: Sluta tänka på jobbet som statiskt 8–5. Förmågan att snabbt kunna ställa om 
till nya företagskulturer och arbetsuppgifter är eftertraktat på morgondagens arbets-
marknad. Flexibilitet blir en större styrka än förmågan att bli vid sin läst. Samma sak 
gäller våra framtida kontorsmiljöer.

H O R R E D S
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F U N C T I O N  A N D  W E L L - 

B E I N G  –  A  W I N N I N G  C O M B O . 

How do you get people to want to spend time 

in their workspace? You create an office en-
vironment that doesn’t feel like an office. 
If you want to attract the most desirable 
personnel, the key is to evoke emotions 
and create ambience. We are seeing office 
rooms shape-shifting and becoming meet-
ing plazas and collaborative spaces. The 
key concepts in these spaces are function 
and well-being. Perhaps not everyone 
wants to work lying down among soft cush-
ions with their laptop, but most certainly 
want workplaces that meet their needs for 
comfort and inspiration. Spaces that allow 
us to change our pace and mood.

It’s no coincidence that companies and 
organisations are shrinking their office 
spaces and increasing their meeting spaces. 
The modern office is a place where people 
meet, solve problems and drive processes 
together. And when we work together, we 
want to feel inspired.

Work spaces should pave the way for 
creativity, innovation and brilliant ideas.

That’s why workplaces have to be 
receptive and adaptable. We can see a 
need for furniture and interiors that can 
be modified as needs change. Design that’s 
sustainable and smart, and stands out.

B R E A K  PAT T E R N S .  R E TA I N  

AT T R A C T I V E N E S S .

We want to work where we feel we belong.

Working environments that neglect the 
needs of the personnel lose their charisma 
and appeal. If the office does not meet our 
needs for functionality and well-being we  
look for alternatives, such as working from  
home, at a favourite café or the hotel lobby.

Companies on the leading edge see their 
personnel as their most valuable asset. Sat-
isfied, dedicated employees build successful  
organisations. Nowadays, the office  
environment has become as much a part of 

a company’s brand as the website and logo. 
A pleasant, comfortable working environ-
ment attracts and creates added values, 
values that are not tangible, but are worth 
their weight in gold. We are seeing ele-
ments of colour shades in furnishings, and 
accessories that light up and make us feel a 
sense of harmony. Cubic workstations are 
being replaced by softer spaces that invite 
fast, spontaneous meetings and exchanges 
of knowledge, ideally over a cup of coffee 
in a relaxing lounge environment. But 
even as walls are being knocked through 
and office rooms transformed into meeting 
rooms, private spaces, calm oases free of all 
distraction, are still needed. People’s needs 
change throughout a working day, and we 
all sometimes long for a hidden nook to 
get some peace and privacy. A place that 
evokes security, somewhere we can have a 
few moments to ourselves.

Let the daylight in! Studies show that 
the amount of daylight is in direct correla-
tion to our sense of well-being, activity and 
quality of life. Working for long periods 
in windowless rooms in artificial light 
makes us more tired and less productive. 
Quite simply, we feel better and happier 
being able to see out of a window and 
connecting with the world outside. The 
information society is the age we live in, 
but the keyword is communication. In the 
borderless working climate, being able to 
work together is a must.

It’s about co-working and collaboration, 
and the same applies in a broader con-
text as well. People seek collaborations 
and synergies, between disciplines and 
even industries. Specialisation increases 
the interaction between companies and 
individuals.

T E C H N O L O G Y  A S  A N  A L LY.

Digitalisation rolls on with unabated force. 
Technology is our ally, and nowhere has it 
meant more than in the meeting between 

people. Mobile apps have revolutionised 
the way we communicate.

In our future offices, we will come 
across more and more sensors and smart 
spaces. New apps enable us to load our 
smartphones with information that could 
be gym passes, payment solutions, access 
to rooms and photocopiers. They include 
beacons, which make it possible to see 
where someone is at the office, and make 
it easier for us to find each other. We will 
receive information via screens, walls and 
digital noticeboards. Internet of things 
solutions are enabling us to better adapt 
our environment and make more efficient 
use of our spaces. Property owners are now 
in a transition from just selling spaces, 
to selling attractive concepts that meet 
customers’ needs and behaviours to an 
increasing extent.

For those keeping up with develop-
ments, new innovations that entail great 
opportunities await. With new technology 
and smart interiors, the workplaces of the 
future have a golden opportunity to be 
transformed from superfluous spaces to 
strong brands and magnets for the profes-
sionals of the future. 

Sources: hongkiat.com, creativereview.co.uk,  
leesmanindex.com, www.wallpaper.com, Viewpoint.

Having daylight in your workspace leads to::

 5–14 %  better exam results among students

 20–26%  improved learning ability

 18%  increased productivity

Source: School of Business and Economics on Green and 
Healthy Homes conference.

F U N K T I O N  O C H  T R I V S E L 

–  E N  V I N N A N D E  K O M B O . 

Hur får man människor att vilja vistas på sin 

arbetsplats? Jo, man skapar en kontorsmiljö 
som inte känns som ett kontor. Ska du 
kunna locka de mest eftertraktade med-
arbetarna gäller det att framkalla känslor 
och skapa atmosfär. Vi ser kontorsrum 
byta skepnad och bli mötestorg och så 
kallade collaborative spaces. I dessa ytor 
är funktion och trivsel nyckelord. Alla 
kanske inte vill jobba liggande med sin 
laptop bland mjuka kuddar, men de flesta 
vill ha arbetsplatser som ser till våra behov 
av bekvämlighet och inspiration. Ytor  
som tillåter oss att växla tempo och  
sinnes stämning.

Att företag och organisationer krymper 
sina kontorsytor och ökar sina mötesytor är 
ingen tillfällighet. Det moderna kontoret 
är platsen där man möts, löser problem och 
driver processer tillsammans. Och när vi 
arbetar tillsammans vill vi bli inspirerade. 
Arbetsytorna ska bana väg för kreativi-
tet, innovationskraft och briljanta idéer. 
Därför behöver arbetsplatser vara lyhörda 
och anpassningsbara. Vi ser behovet av 
möbler och inredning som kan modifieras 
i takt med att behoven skiftar. Design som 
är hållbar, smart och sticker ut.

B RY T  M Ö N S T E R .  B E H Å L L 

AT T R A K T I O N S K R A F T E N .

Vi vill arbeta där vi känner att vi hör hemma. 

Arbetsmiljöer som förbiser medarbetarnas 
behov tappar attraktion och lyskraft. Om 
kontoret inte uppfyller våra behov av triv-
sel och funktionalitet söker vi alternativ; 
som att arbeta hemifrån, på favoritcaféet 
eller i hotellobbyn. 

Företag i framkant ser personalen som 
sin mest värdefulla tillgång. Nöjda och 
engagerade medarbetare bygger framgångs-

rika organisationer. Nu har kontorsmiljön 
blivit företagets varumärke i lika hög grad 
som logotypen och webbsidan. En behaglig 
och skön arbetsmiljö attraherar och skapar 
mervärden som inte går att ta på, men som 
är värda sin vikt i guld. Vi ser inslag av färg-
toner i möblemang och tillbehör som lyser 
upp och får oss att känna harmoni. Kubis-
tiska arbetsstationer ersätts av mjukare 
ytor som inbjuder till snabba, spontana 
möten och kunskapsutbyten, gärna över 
en kopp kaffe i en avkopplande lounge-
miljö. Men samtidigt som väggar slås ut 
och kontorsrum förvandlas till mötesrum 
behövs avskilda ytor, lugna oaser befriade 
från alla distraktioner. Människors behov 
skiftar under en arbetsdag och alla längtar 
vi ibland till en undanskymd vrå att dra oss 
tillbaka till. En plats som inger trygghet 
och där vi kan få en stund för oss själva.

Släpp in dagsljuset! Studier visar att 
mängden dagsljus står i direkt relation till 
vår känsla av välmående, aktivitet och 
livskvalitet. Att arbeta för långa perioder 
i fönsterlösa rum i artificiellt ljus gör oss 
tröttare och mindre produktiva. Vi mår 
helt enkelt bättre och blir gladare av att 
titta ut genom fönstret och få kontakt med 
världen utanför. Informationssamhället 
är tiden vi lever i, men nyckelordet stavas 
kommunikation. I det gränslösa arbets-
klimatet finns det behov av att kunna sam-
arbeta. Co-working och collaboration är 
ord som ständigt återkommer.  Detta gäller 
också i ett större kontext. Människor söker 
samarbeten och synergier, kors och tvärs 
mellan branscher och discipliner. Speciali-
seringen ökar interaktionen mellan företag 
och individer.

T E K N I K E N  S O M  

B U N D S F Ö RVA N T.

Digitaliseringen rullar på med oförmin-
skad styrka. Tekniken är vår allierade 
och aldrig har den betytt mer än i mötet 
mellan människor. De mobila apparna har 
revolutionerat vårt sätt att kommunicera. 
I våra framtida kontor kommer vi mötas 
av allt fler sensorer och smarta ytor. Nya 
appar låter oss ladda våra smartphones med 
information som kan innehålla tränings-
kort, betalningslösningar, access till rum 
och kopieringsmaskiner. Dit hör så kallade 
beacons, som gör det möjligt att se vart 
personer befinner sig på kontoret och som 
underlättar för oss att hitta varandra. Vi 
kommer att få information via skärmar, 
väggar och digitala tavlor. Internet of 
things-lösningar medverkar till att vi kan 
anpassa miljön bättre och nyttja ytorna 
på ett effektivare sätt. Fastighetsägare 
genomgår nu en förvandling från att bara 
sälja yta, till attraktiva koncept som i allt 
större omfattning ser till kundernas behov 
och beteenden. 

För den som hänger med i utvecklingen 
väntar nya innovationer som innebär stora 
möjligheter. Med hjälp av ny teknik och 
smart inredning har framtidens arbets-
platser ett gyllene tillfälle att förvandlas 
från överflödiga platser till starka varu-
märken och magneter för framtidens 
yrkesmänniskor. 

Källor: hongkiat.com, creativereview.co.uk,  
leesmanindex.com, www.wallpaper.com, Viewpoint.

Att få dagsljus vid sin arbetsplats leder till:

 5–14 %  bättre provresultat bland studenter

 20–26%  förbättrad inlärningsförmåga

 18%  ökad produktivitet

Källa: School of Business and Economics on Green and 
Healthy Homes conference.

H O R R E D S

20
H O R R E D S

21



Mute – more information is  
available at www.horreds.se

See pages 30–31 for details of the Lap table.

   : MUTE

   
FREDRIK MATTSON

In a busy environment, it can be hard to focus. Sit in a Mute and forget the world around you 
for a while. Mute gives you your own space and filters out unnecessary noise so that you can 
concentrate and think without interruption. Put two Mutes opposite one another and you have 
created a small room for meetings. Choose the colours and materials to suit your taste and create 
an original, harmonious effect. We promise the design will be eye-catching!

Läs mer om Lap bord på sidan 30–31.

I en aktiv miljö kan det vara svårt att fokusera. Sätt dig i Mute och glöm bort omvärlden 
för en stund. Här får du ett eget rum där oviktiga ljud silas bort så att du kan tänka ostört 
och koncentrerat. Ställ två Mute emot varandra så har du direkt skapat ett litet rum för 
samtal. Välj färger och material och skapa egna harmoniska kompositioner. Vi lovar att 
designen svänger!
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Mute floor – more information is  
available at www.horreds.se

: MUTE FREDRIK MATTSON

Mute Floor features a built-in power-supply and LED-lighting 
in the ceiling. 

Mute Floor har inbyggd strömförsörjning och ledbelysning i tak.
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Mute floor – more information is  
available at www.horreds.se

Mute – sofa with walls, with or without ceiling. 
Mute floor – workhut with table top.   
Available in white lacquer, optional colour 
or veneer. The interior fabric is available in a 
range of colours.

: MUTE FREDRIK MATTSON

Mute – soffa med väggar, med eller utan tak. 
Mute floor – arbetshytt med bordsskiva.   
Kan fås i vitlack, valfri färg eller faner.  
Tyget inuti går att få i flera olika färger. 
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Lap – more information is  
available at www.horreds.se

   
FREDRIK MATTSON

   : LAP
Lap was designed in conjunction with Mute and its clean lines make 
it very easy to place in a range of settings.

Lap is available in three different heights: 
43, 53 or 63 cm. Circular or oval table top 
in white compact laminate with black core 
and bevelled edges or in veneer.

Lap designades i samband med Mute och blir med sina rena 
linjer mycket lätt att placera i olika miljöer.

Lap finns i tre olika höjder, 43, 53 eller 
63 cm. Rund eller oval bordsskiva i vit 
kompaktlaminat med svart kärna och  
fasad kant eller i faner. 
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Monosoft – more information is  
available at www.horreds.se   : MONOSOFT

 
FREDRIK MATTSON

Design and ambience exist harmoniously together thanks to those 
extra features that exude quality. Monosoft looks as much at home in 
a hotel foyer as it does in an office. 

Design och atmosfär gifter sig när man får till de där extra 
detaljerna som andas kvalitet. Monosoft passar såväl i en 
hotellobby som på ett kontor. 
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Monosoft – more information is  
available at www.horreds.se

: MONOSOFT FREDRIK MATTSON

Monosoft sofa is available in three widths: 
100, 150 and 200 cm. The sofa is available 
to order in a range of fabrics and colours. 
Total height including plinth: 129.8 cm.

Monosoft soffa finns i tre bredder, 100, 
150 och 200 cm. Soffan går att få i flera 
olika tyger och färger. Totalhöjd soffa 
inklusive sockel 129,8 cm.
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Do you feel it’s all moving too quickly sometimes? That it would be nice to stop the 
rat race a while? To get off and wind down? Then you’re not alone. There is a powerful 
longing generally for something more genuine and lasting. We’re turning away from 
the consumer society and turning our sights inwards, towards a lifestyle that’s more 
about making the most of things, rather than using them and throwing them away. 
Crafts that are made to last, gadgets that are repaired and given new life, clothes that 
are patched up and worn again or given away. Now is the time, the time to think and 
take responsibility. To have the courage to stand up to thoughtlessness and wasting 
resources. And doesn’t it make more sense to invest in products that have been made 
with love for the material and respect for Mother Nature? Products that don’t break, and 
don’t break our planet? Deep inside, we all know that sustainability is the only way for 
ourselves and coming generations.
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we care about 
the surface  

as well as the inside
Much of our world is about the surface.
For us the surface is important, we call 
it the finish.

The feeling when you brush your 
hand over a perfect desk top, the lustre 
of a beautiful wood veneer. Over the 
years we have learnt how wood behaves, 
how it lives and breathes. We have the 
Nordic region’s leading final finish on 
staining and lacquering.

We select the material with love and 
great care. We know wood and have 
the technical know-how. Every step in 
our production follows a rhythm that 
has been chiselled out over generations 
of professional knowledge. From the 
choice of material to the cabinet-making, 
where each part is joined to form the 
finished furniture. That’s how we know 
that out furniture stands out from the 
crowd.

GO PURPOsE. Is THErE AnY OTHER WAy?

These surroundings have obviously made their mark on us and our 
way of thinking when we make furniture. Terms such as nearby 
and long-term approach have been with us since the start in 1936. 
Generations of styles and material trends have passed, but our 
foundation remains the same. We still make furniture that should 
last and work a lifetime.
Our furniture is made to last and to convey a strong impression, 
but also to have the lowest possible impact on the environment.  
If you wish to make changes without buying new products, you 
can always swap a desk top or re-lacquer the doors on a storage 
piece. We manufacture to order, with minimum waste and very 
little environmental impact. For the same reasons we only use 
Green Electricity, produced within a ten-kilometre radius of 
Horred town. As a company we are ISO 9001:2008 certified and 
most of our products carry the Nordic Swan Ecolabel and the Mö-
belfakta label – three vital cornerstones for us. We want to carry 
on feeling proud of the furniture we make. Just as we always have.
– Per-Ola

Find out more about our active environmental choices, labels and certifications online.

The parish of Horred lies to the south of Gothenburg near the west coast of 
Sweden covering 153 hectares of land, which is a beautiful patchwork of lakes, 
meadows, arable land and forests. Here, nature and the countryside are part  
of everyday life.

Mycket i vår värld handlar om yta. För 
oss är ytan viktig, det vi kallar finish.

Känslan när du stryker med 
handen över en perfekt bordsskiva, 
lystern i en vacker träfanér. Genom 
åren har vi lärt oss hur trä beter sig, 
hur det andas och lever. Vi har Nordens 
främsta slutfinish på betsning och 
lackering. 

Materialet väljer vi med omsorg och 
kärlek. Vi kan trä och har det tekniska 
kunnandet. Varje steg i vår tillverkning 
följer en rytm som mejslats fram under 
generationer av yrkeskunnande. Från 
materialval till finsnickeriet där varje 
del sammanfogas till en färdig möbel. 
Därför vet vi att våra möbler skiljer sig 
från mängden.
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Dessa omgivningar har förstås satt sin prägel på oss och vårt sätt 
att tänka när vi gör möbler. Ord som nära och långsiktighet har 
funnits med sedan starten 1936. Generationer av stilar och mate-
rialtrender har passerat, men vår grund är densamma. Fortfarande 
gör vi möbler som ska hålla och fungera genom livet.
Våra möbler är skapade för att hålla länge och ge ett starkt ut-
tryck, men samtidigt göra ett minimalt avtryck på naturen. Vill du 
förändra utan att köpa nytt, kan du alltid byta en bordsskiva eller 
lacka om dörrarna på en förvaringsmöbel hos oss. Vi tillverkar 
på beställning, med minimalt spill och mycket liten miljöpåver-
kan. Av samma skäl använder vi oss bara av Grön El, tillverkad 
inom en 10 kilometers radie från Horred. Som företag är vi ISO 
9001:2008 certifierade och de flesta av våra produkter är märkta 
med Svanen och Möbelfakta, tre mycket viktiga fundament för 
oss. Vi vill fortsätta vara stolta över de möbler vi tillverkar. Precis 
som vi alltid har varit.
– Per-Ola

På webben kan du läsa om våra aktiva miljöval, märkningar och certifieringar. 
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Nomono – more information is  
available at www.horreds.se   : NOMONO

   
FREDRIK MATTSON

Award-winning furniture designer Fredrik Mattson developed the Nomono 
range specifically for the activity-based office. All the technology is invisible 
until it is needed, when it becomes easily accessible and can be connected in just 
a few seconds. Forget the tangled wires and dangling cables of the past. This 
range is designed for mobile people. The desk has solid sides which creates a calm 
atmosphere. You can customise your workplace with accessories and other details  
to create a working area that meets your needs.

Den prisade möbeldesignern Fredrik Mattson har tagit fram serien Nomono 
för det aktivitetsbaserade kontoret. Här är all teknik osynlig tills den 
behövs, då är den lättillgänglig och kan kopplas upp på ett ögonblick. 
Glöm sladdhärvor och hängande kablar, den här serien är gjord för mobila 
människor. Borden har hela sidor vilket ger ett visuellt lugn och du kan 
självklart skräddarsy arbetsplatsen med tillbehör och detaljer för att få en  
helt anpassad station.
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Nomono – more information is  
available at www.horreds.se

All cabling is kept neatly out of sight. Integrated cable box. Milled height-adjustment lever in the desk top. The next feature page presents the accessories range.

: NOMONO FREDRIK MATTSON

All Nomono desks come with a height-adjustment function. The desk top comes in different 
depths and lengths. A selection of accessories and colours is available to suit your taste or 
company design profile. Table top available in oak, ash, black-stained oak and ash, white-
pigmented oak and ash, laminate and desktop. Base boxes are available for outer-end or mid-
positioning, in singles or for multiple tables. With or without storage.

Pictured above is the Nomono Twin Base with separated electrical functions for each table. 
Available in black and white.

Nomono is also available with a T base.

All kabeldragning är osynlig. Integrerad kabelbox. Nedfräst höjdreglage i bordsskivan. Fler tillbehör hittar du på nästa uppslag.

Alla Nomono bord finns med höj- och sänkbar funktion. Bordsskivan finns i flera 
olika djup och längder. Tillbehör och färgsättning kan väljas efter smak eller 
företagsprofil. Bordsskiva finns i ek, ask, svartbetsad ek, ask, vitpigmenterad ek och 
ask, laminat och desktop. Benboxen finns som yttergavel eller mittgavel, enkel eller 
för flera bord. Med eller utan förvaring.

Bilden ovan visar Nomono Dubbelstativ med separerade elfunktioner för vardera 
bord. Finns i svart och vit.

Nomono finns även med T-stativ.
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Nomono accessories – more information is  
available at www.horreds.se

Nomono T – more information is  
available at www.horreds.se

Concealed accessories rail takes a pen holder, letter tray, monitor arm, laptop shelf, lighting etc. and 
keeps fixtures suspended above the desk space. Accessories pull out and retract.

: NOMONO + NOMONO T + NOMONO ACCESSORIES FREDRIK MATTSON

Nomono T desk with height-
adjustable function available in 
white and black.

Orange

Röd, redSvart, black

Vit, white

Grön, greenGul, yellow

Blå, blue

Dold till behörsskena för pennfack, brevfack, monitorarm, laptophylla, lampa m m får sakerna att sväva 
över bordsytan. Tillbehören går att skjuta fram och tillbaka. 

Nomono T arbetsbord med elben 
som finns i vitt och svart. 

Färgval Nomono handtagskulörer.

Rail handle colour options.

H O R R E D S

42
H O R R E D S

43



you can actually
feel it

Nomono storage – more information is  
available at www.horreds.se

: NOMONO STORAGE FREDRIK MATTSON

The Nomono storage range, which can easily be integrated with the desk, comes 
in four different designs with sliding or hinged doors. A-side is an easily positioned, 
slimline, pull-out side storage unit with concealed contents. Combine for smooth, 
streamlined spaciousness.

Nomono storage consists of base units in different sizes 
fitted with either sliding or hinged doors. Doors are 
available in oak, ash, birch, black-stained oak and ash, 
white-pigmented oak and ash or your choice of NCS – 
Natural Colour System colour. Recessed pulls available 
in 7 different recess colours. With fittings for trays. The 
following shows you a selection of storage units in the 
range.

Nomono A-side is a pull-out side unit available in 
two heights and two depths. Left or right-sided. 
White interior. Pulls are available in 7 different 
colours. A-side, 2 A4 in height, can be fitted with  
an open add-on unit.

Nomono förvaring består av stommar i olika storlekar 
med skjutdörrar eller slagdörrar. Dörrar i ek, ask, björk, 
svartbetsad ek och ask, vitpigmenterad ek och ask eller 
valfri NCS-kulör. Infällda handtag som kan fås i 7 olika 
färger. Insats finns med lådor. Nedan ser du några av de 
förvaringar som ingår i serien.

Nomono förvaring kan på ett smart sätt integreras med skrivborden. 
De finns i fyra olika utföranden, med skjutdörrar eller slagdörrar. 
A-side är en lättplacerad, slimmad, utdragbar sidoförvaring som döljer 
innehållet. Genom att kombinera de olika skapar du enkelt tydlighet 
och rumskänsla i landskapet.

Nomono A-side är en utdragbar sidoförvaring 
som finns i två höjder och två djup. Vänster eller 
högerutförande. Innanmäte vitt. Handtag kan fås  
i 7 olika färger. A-side, 2 A4 hög, kan även utrustas 
med en extra del som är öppen.
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   : TETRIS
Tetris – more information is  
available at www.horreds.se

“Using these simple forms you can 
build nearly anything,” says Charlotte. 
By combining different elements you 
can create an almost endless number 
of variations and build something new.    

FRONT DESIGN

You don’t win the most prestigious design award by treading the same path as 
everyone else. The Front design team is well aware of that. They have previously 
astounded us with life-size horse lamps and pig tables. For Horreds they created 
Tetris. Think three-dimensionally, vertical, horizontal and personally finished 
materials. The finesse lies in the well-considered details. Tetris is a system of storage 
modules that can be assembled into striking formations and whose appeal is based on 
personality and the joy of creating. On the wall, next to the wall or as free-standing 
spatial dividers. Anything is possible with Tetris. 

Man vinner inte designvärldens största pris genom att göra som alla andra. Det 
vet designgruppen Front. Tidigare har de överraskat med hästlampor och grisbord 
i naturlig storlek. För oss har de tagit fram Tetris. Tänk tredimensionellt, stående, 
liggande och personligt bearbetade material. Finessen ligger i de genomtänkta 
detaljerna. Tetris är en förvaring som bygger på skaparglädje och personlighet, 
där modulerna bildar oväntade former. På väggen, vid väggen eller som fristående 
rumsavdelare. Med Tetris är allt möjligt. 
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: TETRIS FRONT DESIGN
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: TETRIS FRONT DESIGN
Tetris – more information is  
available at www.horreds.se

Tetris storage system with modules in three sizes and variable depths. Can be assembled 
as a vertical or horizontal unit. Colours, knobs and legs can be varied in many different 
combinations using options such as felt, copper, leather, brass and steel. Some models 
can also be wall mounted. 

Tetris förvaringssystem med moduler i tre storlekar och varierande djup. Monteras 
liggande eller stående. Färger, handtag och ben kan varieras i många olika kombi-
nationer med material som filt, koppar, skinn, mässing och stål. Vissa modeller kan 
även monteras på vägg. 

Blå bets,  
blue stain

Gul bets, 
yellow stain

Ljusgrå filt, 
light grey felt

Röd bets,  
red stain

Mellangrå filt, 
grey felt

Svart bets,  
black stain

Plywood Svart filt,  
black felt

Vit bets,  
white stain

Blågrön bets, 
blue green stain

Klarlackad ask, 
clear lacquered ash

Grå bets, 
grey stain

Ljusgrå bets, 
light grey stain
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Fab City, the dawn of 
the new Metropolis

Fab City is a global project which aims to develop self- 

sufficient, globally connected cities in close collaboration, 

the goal being long-term sustainable development. The 

whole idea is founded on city dwellers’ increasingly strong 

desire to be the masters of their own destiny. Barcelona 

is the first city to be awarded Fab status. The Fab City has 

been initiated by the Institute for Advanced Architecture 

of Catalonia, the MIT’s Center for Bits and Atoms and the 

Fab Foundation, an international think tank of urbanists, 

innovators, structural engineers and other experts with 

good intentions.

The basic philosophy is to move away from the linear 

con sumption society and the outdated industrialised 

model that has transformed our metropolises into gigantic 

waste factories. As urbanisation increases, cities are 

grow ing into greedier and greedier colossuses, devouring 

imported products and producing waste at an ever-increa-

sing rate.

The concept is based on a combination of practical 

skills, cutting-edge technology, digitalisation and infor-

mation exchange. The vision is to embrace the citizens’ 

creativity and make the cities of the world blossom, and 

eventually become completely self-sufficient. The objec-

tive is a global net work of cities that share knowledge, 

innovations and methods in order to be transformed into 

places that preserve and generate quality of life for their 

citizens.

Source: fab.city

Fab City är ett globalt projekt som ska utveckla självför-

sörjande och globalt sammanlänkade städer i nära sam-

arbete och med siktet inställt på en långsiktig hållbar ut-

veckling. Hela idén bottnar i stadsinvånarnas allt starkare 

vilja att ta kommando över sitt eget öde. Barcelona är den 

första staden som fått Fab-status. Bakom  initiativ et står  

Institute for Advanced Architecture i Katalonien, MIT 

Center for Bits and Atoms och Fab Foundation, en inter-

nationell tankesmedja med stadsplanerare,  uppfinnare, 

byggnadstekniker och expertis med goda intentioner.

Grundfilosofin är att kliva ifrån det linjära konsum-

tionssamhället och den föråldrade industrialiserade 

modell som förvandlat våra metropoler till gigantiska 

skräpfabriker. I takt med att urbaniseringen ökar växer 

städerna till allt girigare kolosser som slukar importerade 

varor producerar avfall i ett allt högre tempo.

Konceptet bygger på en kombination av praktisk kom-

petens, spetsteknologi, digitalisering och informations-

utbyte. Visionen är att genom att ta vara på invånarnas 

skaparkraft kan vi få världens storstäder att blomstra och 

med tiden bli helt självförsörjande. Målsättningen är ett 

globalt nätverk av städer som delar på kunskap, inno-

vationer och metoder för att förvandlas till platser som 

bevarar och genererar livskvalitet för sina invånare.

Källa: fab.city
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   : BLOCK
Block – more information is  
available at www.horreds.se

   
FREDRIK MATTSON

Block came about when Fredrik Mattson was busy working on a house project. The short sides 
of the building on the facade drawing inspired him to design newspaper stands of different heights 
which allow you to create your own personal area. 

Block double-sided display unit for magazines. Available in 
white, ash, oak and white and black-stained ash and oak. The 
depth is 43 cm, the unit is available in a range of widths and 
heights. Slanting compartments in each storey and at the top. 
Also available with regular movable shelving.

Block kom till när Fredrik Mattson höll på med ett husprojekt. Kortsidorna på 
fasadritningen inspirerade honom till att skapa en tidskriftssamlare i olika höjder,  
så att man kan forma sitt egna kvarter.

Block dubbelsidig exponering för tidskrifter. Finns 
i vitt, ask, ek samt vit- och svartbetsad ask och ek. 
Djupet är 43 cm och ”huset” finns i olika bredder 
och höjder. Snedställda fack i varje våning samt 
överst. Finns även med vanliga flyttbara hyllplan.
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: BLOCK FREDRIK MATTSSON
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   : SIGLO
Siglo – more information is  

available at www.horreds.se

   
HENRIK SCHULZ

Siglo is similar to a classic school desk. The things you need are on the top 
and everything else is in the concealed compartment, which you open with 
a personal card. Perfect for workplaces where security is crucial. The 
sophisticated Siglo range combines traditional oak with metals such as brass 
and stainless steel. Choose the materials and detailing that reflect your 
company’s brand or your personality.

Siglo fungerar som den klassiska skolbänken. Det du behöver är uppe 
på bordet, övrigt lägger du ner i det dolda facket som du öppnar med 
ett personligt kort. Perfekt för arbetsplatser där säkerheten är viktig. 
I den sofistikerade serien Siglo kombinerar traditionell ek med 
metaller som mässing och rostfritt. Välj de material och detaljer som 
speglar företagets varumärke eller din personlighet.
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: SIGLO HENRIK SCHULZ
Siglo – more information is  

available at www.horreds.se

All Siglo desks are height-adjustable. Available in oak, 
ash, birch, beech, black-stained oak and ash, white-
pigmented oak and ash. The desk top is 80 cm deep, and 
available in a range of widths. Opt for either a fixed desk 
top or sliding version with hidden compartment.

Details in brass, stainless steel, black or white.

Alla Siglo bord finns med höj- och sänkbar funktion. 
Bordsskiva finns i ek, ask, björk, bok, svartbetsad ek och 
ask, vitpigmenterad ek och ask. Djupet på skivan är 80 cm 
och finns i olika bredder. Välj hel skiva eller skjutbar med 
dolt fack.

Detaljer i mässing, rostfritt, svart eller vitt. 
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: SIGLO STORAGE HENRIK SCHULZ
Siglo storage – more information is  

available at www.horreds.se

It’s easy to find the right position for the many different Siglo storage variants. You can 
choose between a pull-out side storage or sliding doors. The doors come in internal and 
external versions. Then you can focus on creating the right feel with accent colours and 
distinctive details in brass, stainless steel, white or black.

Pulls in bronze, stainless steel, 
black, white, yellow, orange, 
red, blue, green or graphite.

Siglo storage comes in oak, ash, birch, black-stained oak or 
laminate with doors in oak, ash, birch, black-stained oak and ash, 
white-pigmented oak and ash. A choice of widths and heights and 
interior or exterior unit doors. Storage accessories include the 
customary boxes, drop-file storage and C4 cassette.

Med sina många olika utföranden är Siglo förvaring mycket lätt att placera.  
Välj mellan utdragbar sidoförvaring, eller med skjutdörrar. Innanförliggande  
eller utanpåliggande dörrar. Skapa sedan rätt känsla med accentfärger och  
distinkta detaljer i mässing, rostfritt, vitt eller svart. 

Handtag i mässing, rostfritt, 
svart, vitt, gul, orange, röd, blå, 
grön eller grafitgrå.

Siglo förvaring finns i ek, ask, björk, svartbetsad ek eller 
direktlaminat med dörrar i ek, ask, björk, svartbetsad ek och ask, 
vitpigmenterad ek och ask. Välj mellan olika bredder och höjder 
samt innanförliggande eller utanpåliggande dörrar. Till förvaringen 
finns vanliga lådor, hängmappslåda och C4-kassett.
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   : RUBIK
Rubik – more information is  
available at www.horreds.se

   
HENRIK SCHULZ

Rubik personal storage is anything other than impersonal. With its 
irregular design it creates a shadow play, adding an exciting, vibrant 
element. Ideal for combining with Horreds Smart Office, to make the 
doors discreetly lockable.

Core and plinth in white laminate or veneer. The overlay doors 
are lacquered or veneer. Available in four thicknesses – 16, 19, 
22 and 28 mm – and with push-to-open or electronic locking.

Rubik personlig förvaring är allt annat än opersonlig. 
Med sin oregelbundna konstruktion skapar den ett 
skuggspel som blir ett spännande och levande inslag. 
Kombinera gärna med Horreds Smart Office för att få 
luckorna låsbara utan att det syns.

Stomme och sockel i vit direktlaminat alternativt faner. De 
utanpåliggande dörrarna är lackade alternativt fanerade.  
De finns i fyra olika tjocklekar; 16, 19, 22 och 28 mm samt  
med push-to-open alternativt elektronisk låsning.
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smart office
h o r r e d s

smart office
h o r r e d s

Connected and mobile employees are 
ever-increasing. To provide a simple and 
flexible means for people of translocating 
between different environments without 
having to compromise on security, they 
also need a safe storage facility to follow 
them wherever they happen to be.

Horreds’ seating, desks and storage offer 
Smart Office connectivity. A locking sys-
tem gives personnel access to everything 
from access control systems to lockable 
photocopiers, computers and storage. The 
system makes it easy to lock away devices 

and valuables when leaving a desk with 
built-in storage.
The lock can be fitted during produc-
tion and on existing furniture. Both the 
lock and the software were developed in 
Sweden, are maintenance-free, reliable 
and durable. The lock can easily be re-
programmed to add, alter or remove a user 
or function. Guest cards can be issued to 
visitors and external consultants.

In a well-designed 
office, the interiors, 
technology and 
services are tailored 
to the look of the 
business and the 
needs of the people 
who work for it. 

De uppkopplade och mobila medarbetarna 
blir allt fler. För att skapa ett enkelt och 
flexibelt sätt för människor att arbeta och 
förflytta sig mellan olika miljöer, utan att 
behöva tumma på säkerheten, behöver 
även en trygg förvaring följa med dem dit 
de går.
Till Horreds möbler och förvaring kan du 
koppla Smart Office. Ett låssystem som ger 
medarbetarna tillgång till allt från passer-
system till låsbara kopiatorer, datorer och 
förvaring. Systemet gör det smidigt att låsa 
in sin utrustning och värdesaker när man 

till exempel lämnar sitt arbetsbord med 
inbyggd förvaring.
Låsen kan monteras vid såväl nyproduk-
tion som i befintlig inredning. Både låset 
och programvaran är utvecklad i Sverige, 
är underhållsfri, driftsäker och har lång 
livslängd. Låset kan enkelt programmeras 
om för att lägga till, ändra eller ta bort en 
användare eller funktion. Gästkort kan 
användas för t ex besökare och konsulter.

I ett väl utformat 
kontor idag anpassas 
lokaler, teknik och 
service efter hur 
verksamheten ser  
ut och behoven hos  
de människor som 
jobbar där.
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MATHIEU  
Gustavsson DANIEL  

Lavonius Jarefeldt 

…works in furniture design at Tengbom in 
Stockholm. We had a chat to gauge what  
challenges and driving forces influence them  
in a constantly changing industry.

… jobbar med möbeldesign på Tengbom i 
Stockholm. Vi tog pulsen på vilka utmaningar  
och drivkrafter som påverkar dem i en bransch  
som ständigt förändras.
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” Jag känner mig nöjd med vartenda  
uppdrag. Men mitt engagemang är  

alltid som starkast i det projekt jag  
jobbar med just nu. ”

Mathieu

” Att hitta lösningen på ett  
specifikt behov är en av de roligaste 
utmaningarna att ställas inför. ”

Daniel

Mathieu har så länge han kan minnas haft 
ett kreativt driv. Innan han påbörjade 
sina studier i möbeldesign på Malmstens 
Furniture Studies var siktet inställt på att 
bli möbelsnickare. ”På den tiden tänkte 
jag aldrig att formgivning kunde vara ett 
riktigt jobb.” Efter examen startade han 
tillsammans med just en möbelsnickare 
upp med ett eget möbelmärke. 2014 vann 
han ”Wallpaper design awards” som ledde 
till att han blev rekryterad till Tengboms 
nystartade satsning på produktdesign.

Daniels båda föräldrar är arkitekter 
och intresset för design vaknade tidigt. 
En  påbörjad Industridesignutbildning 
i  Australien följdes upp av en civilin-
genjörsutbildning med inriktning mot 
Industridesign i Lund. Efter examen 2010 
började han som designer på Tengbom 
där han värdesätter det nära samarbetet 
med arkitekter – som produktdesigner är 
det mycket värt att direkt få tillgång till 
arkitekters behov i sina projekt.

Om det som stimulerar

Rollen som designer bygger på en medfödd 
nyfikenhet och förmåga att snappa upp 
tidens strömningar. Men vad sätter igång 
skaparlusten och får hjärtat att slå lite 
snabbare?

Mathieu: ”Man kan tro att det mest 
inspirerande är att få helt fria händer. Men 
det fria kan tvärt emot vara något av det 
svåraste. Jag jobbar mycket hellre utifrån en 
brief med fasta ramar, där ramarna gärna får 
bli snävare och snävare. Det triggar mig.” 

Daniel är inne på samma linje: ”Att ska-
pa produkter inom ett definierat område 
för att förbättra och förenkla är bland det 
roligaste med det här jobbet. 

De små detaljerna som kan bli bättre, 
göras mer funktionella, eller mer estetiskt 
till talande. Eller att kunna använda en 
detalj från ett sammanhang i ett annat, där 
den plötsligt får en helt ny funktion.”

Om det nya kontoret
Som företrädare för den nya generationen 
designers påverkas de av hur synsättet på 
kontorsmiljöer har förändrats.

Mathieu: ”Det finns ju inga mallar för 
hur inredning ska se ut och vara. Däremot 
ser vi allt fler dynamiska arbetsplatser, 
miljöer som förändras och modifieras över 
tid. ”

Daniel: ”Gränserna har suddats ut 
mellan hemma och kontor. Vi ser saker 
som man inte förväntar sig dyka upp på 
våra arbetsplatser. Därför är kontorsmiljön 
ett så spännande område just nu. Föränd-
ringarna banar väg för ett helt nytt utbud 
av produkter. Här har vi precis bara börjat 
skrapa på ytan, det finns hur mycket som 
helst kvar att göra.”

Mathieu: ”Ibland tycks det som man 
kommit på receptet. Ta exempelvis 
aktivitetsbaserade kontor som det pratats 
mycket och länge om. Men frågan är om 

det slagit igenom utanför storstäderna? 
Och det kan nog dröja ett tag till innan 
man ser effekterna, hur bra allt funkar i 
realiteten.” 

Daniel: ”Alla verksamheter är ju olika 
och en lösning passar inte för alla. Inget är 
rätt eller fel. Kontoret ska kunna anpassa 
sig efter människorna som jobbar där. Där-
för behöver man en grundlig research för 
att ta reda på behoven innan man inreder.”

Om teknik
Idag när alla vill vara mobila och upp-
kopplade, hur ser man på tekniken ur 
ett design perspektiv? Både Daniel och 
 Mathieu ser en fara i att försöka göra 
möbler för tekniska. Sådana möbler blir 
snabbt  daterade, menar de. Produkterna 
ska istället underlätta för teknikskiftet.

” Hur hanterar vi elförsörjningen? 
 Det är en återkommande fråga  

vi ofta stöter på. ” 
Mathieu: ”Det är aldrig speciellt lyckat att 
bygga in teknik i möbler. Fem år är inte 
långt i möbelsammanhang, medan en mo-
biltelefon knappt går att använda efter ett 
par år. Med Horreds jobbar vi på integre-
rade lösningar som stödjer tekniken, som 
inbyggd elförsörjning. 

Om hållbarhet
Begreppet är på allas läppar, men vad 
innebär det i realiteten för en bransch som 
använder levande material och där tren-
derna växlar snabbt? Frågeställningarna 
både berör och engagerar dem båda.

Mathieu: ”Helt klart märker vi en 
annan medvetenhet idag. Företag kan inte 
längre blunda för ett hållbarhetstänk. Men 
frågan är vad det innebär för miljön. Det 
räcker inte att bara använda återvinnings-
bara material i produktionen. Vi måste 
tänka längre än så.”

Daniel: ”Hållbarhet innebär att man  
tittar på allt ifrån materialval till den  
tänkta livslängden på en möbel.

Ibland kan moderna möbler i 
återvinnings bara material ha en kort 
livslängd vilket får negativ inverkan på 
miljön. Tittar man på en Eames-stol i 
glasfiber från 50-talet, så är den knappast 
återvinnings bar, men den håller i en 
evighet. Ingen slänger en sådan stol, den 
lagas och fortsätter leva kvar. Är inte det 
ett exempel på hållbarhet?”

Om trender 
När vi pratar om trender så tänker båda 
bortom färgskalor och form, som alltid 
går i cykler. Trenderna, tycker de, syns 
tydligast ute på de stora möbelmässorna 
där konjunkturen ofta styr utbudet. Just nu 
är kombinationsmöbler heta, moduler som 
kan byggas ihop till nya smarta funktioner. 

Mathieu: ”Modularitet är något vi 
jobbar mycket med nu. Produkter med 
flera användningsområden, som kan funka 
i olika miljöer.” 

De märker också en klar ökning av an-
talet små nischade aktörer på marknaden. 
Båda välkomnar den här utvecklingen mot 
större bredd och mångfald. I takt med att 
3D-tekniken utvecklas kommer fenome-
net att bli allt vanligare, förutspår de.

” Producentfloran har breddats  
och vi ser allt fler som jobbar i det 

småskaliga, nära sin marknad. ” 

När samtalet kommer in på Horreds nya 
möbelserie, passar Daniel och Mathieu 
på att ge sin uppdragsgivare en eloge för 
modet att våga vidga horisonten för vad en 
produkt förväntas vara. De nämner Exo- 
serien som båda jobbat med som exempel.

”Vi fick i uppdrag att ta fram en tillbe-
hörsserie på temat enkelt, avskalat, snyggt 
och funktionellt. Förvaringsmöbler som 
går att konfigurera till nya områden. Serien 
ska fungera som ett komplement, utan att 
stjäla rampljuset för stjärnorna” 

Båda verkar eniga om att allt ifrån första 
prototypen till färdig möbel genomsyras av 
ett högt kvalitetstänkande och genuinitet i 
omtanken om detaljer.

Nu väntar de båda med spänning på 
prototyperna till den nya serien som är 
planerad att lanseras inom en snar framtid. 
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” I feel pleased with every  
assignment. But my dedication is  
always strongest in the project  

I’m working on right now. ”
Mathieu

” Finding the solution to a  
specific need is one of the most  

exciting challenges  
you can face. ”

Daniel

As far back as he can remember, Mathieu 
has always had a creative drive. Before 
studying furniture design at Carl Malmsten 
Furniture Studies, he was intending to 
become a cabinet-maker. “In those days 
I didn’t think that design could be a real 
job.” After graduating, he and a cabi-
net-maker started their own brand of furni-
ture. In 2014 he won a Wallpaper Design 
Award, which led to a job at Tengbom’s 
new venture in product design.

Both of Daniel’s parents are architects, 
so he had an interest in design from an 
early age. He started an Industrial Design 

course in Australia before starting an MSc 
focusing on Industrial Design in Lund. 
After graduating in 2010 he became a 
designer at Tengbom, where he values the 
close collaboration with architects – as a 
product designer, it is extremely valuable 
to have direct access to architects’ needs in 
a project.

On what excites
The role of designer is based on an innate 
curiosity and the ability to capture current 
tendencies. But what is it that ignites 
the passion and gets those creative juices 
flowing?

Mathieu: “You might think that being 
given completely free rein is the most 
inspiring thing, but having too much 
freedom can actually be very hard.

I much prefer to work from a brief with 
fixed boundaries, and I’m happy if those 
boundaries get narrower and narrower. 
That’s what motivates me.”

Daniel thinks along much the same 
lines: “Creating products within a defined 
area to improve and simplify – that’s one of 
my favourite things about this job.

Those fine details that can be made bet-
ter, more functional, or more aesthetically 
appealing.

Or being able to take a detail from one 
context and use it in another, where it 
suddenly takes on a whole new function.”

About the new office
As representatives of the new generation 
of designers, they are influenced by the 
change in approach towards office envi-
ronments.

Mathieu: “There are no templates for 
what interiors should be or look like. What 
we are seeing though are more dynam-
ic workspaces, environments that are 
changed and modified over time.”

Daniel: “The border between home 
and office has been erased. We’re seeing 
unexpected things turning up in the 

workplace. That’s why the office environ-
ment is such an exciting field right now. 
The changes pave the way for a brand new 
range of products. We’re only just scratch-
ing the surface, there’s so much more to be 
revealed.”

Mathieu: “Sometimes it feels like you’ve 
found the formula. Take activity-based 
offices, for instance, which have been a 
talking point for a long time. You have to 
ask yourself whether it’s ever really taken 
off outside of the big cities? And also, it 
could take a while before the effects come 
clear, before we see how well everything 
actually works in reality.”

Daniel: “All enterprises are different, 
there’s no single solution to fit everyone. 
There’s no right or wrong. An office should 
be able to adapt to the people who use it. 
That’s why thorough research is necessary 
to find out what needs exist before you 
start designing the interior.”

About technology
In these days when everyone wants to be 
mobile and connected, what are a design-
er’s views on technology?

Both Daniel and Mathieu see a danger 
in trying to make furniture too technical. 
They say that furniture like that will quick-
ly become outdated. Instead, furniture 
should facilitate the technological shift in 
some way.

Mathieu: “Embedding technology into 
furniture is never a great idea. Five years is 
not a long time in furniture, while a  
mobile phone is pretty much obsolete  
after a couple of years. With Horreds, 
we work with integrated solutions that 
support the technology, such as built-in 
electrical supply.”

On sustainability

The word is on everyone’s lips, but what 
does sustainability really mean for an in-
dustry that uses living materials, and where 
trends are constantly shifting? The matter 
is an important one for both designers.

Mathieu: “There’s definitely a different 
level of awareness today. Companies can 
no longer close their eyes to sustainability. 
But the questions is, what does it mean for 
the environment? Just using recyclable 
materials in production is not enough, we 
have to think further than that.”

Daniel: “Sustainability is about 
consider ing everything about a piece of 
furniture, from the choice of materials to 
its total life span. Modern furniture made 
from recyclable materials can have quite a 
short life, which has an adverse impact on 
the environment.

If you look at the fibreglass Eames chair 
made in the 1950s, it’s not recyclable but 
it’ll probably last forever. No one throws a 
chair like that away, they repair it and keep 
on using it. Is that not a perfect example of 
sustainability?”

About trends 
When it comes to trends, both men think 
beyond shapes and colours, which always 
go in cycles anyway. They feel that trends 
are most discernible at the major furniture 
fairs, where it’s often the economy that 
determines what’s on offer. One hot area 
right now is combination furniture, mod-
ules that can be joined together into smart 
new functions.
Mathieu: “We’re working a lot with mod-
ularity right now. Products with several 
different uses, that can work in different 
environments.”
They can also see a distinct rise in the 
number of small niche companies on the 
market. This development towards greater 
breadth and diversity is something they 
both welcome. They predict that as 3D 
technology develops, the phenomenon 

will become more and more common.
When we start talking about Horreds’ 
new furniture series, Daniel and Mathieu 
speak highly of their client for having the 
courage to widen the horizons for what a 
product is expected to be. They mention 
the Exo series, which they have both 
worked on, as an example.
“We were asked to develop a series of 
accessories on the theme of simple, under-
stated, attractive and functional. Storage 
pieces that could be configured for new 
areas. The series should work as a comple-
ment, without stealing the stars’ limelight. 

Both agree that everything from the first 
prototype to the finished furniture is per-
meated by a focus on quality and authen-
ticity in consideration of the details.
They are now both eagerly awaiting the 
prototypes for the new series, which is 
planned for launch in the near future.

” How do we manage the  
electrical supply? That’s a question  

we often come across. ” 

” There are more producers now,  
and we see an increasing number  
of them working in small scale,  

close to their market. ”
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   : LINK
Link – more information is  

available at www.horreds.se

   
MORGAN RUDBERG & LARS PETTERSSON

Choose the shape of the desk top, the colour, material and accessories. Link is all about 
options. The series offers numerous options for simple, stylish and spacious storage 
with carefully-planned features and ergonomic comfort in mind. All the components 
are designed to link to each other. Each individual element is endowed with a powerful 
identity. While the design is linear, honest and Nordic, the breadth of the palette adds a 
personal touch to the office. 

Link desks come with recessed controls for height adjustment. Table top with fixed rubber strip 
available in oak, ash, birch, beech, black-stained oak and ash, white-pigmented oak and ash, laminate 
or desk top. Legs in white or black. Accessories such as a desk screen are offered as add-on options.

Välj form på bordsskivan, välj färg, välj material, välj tillbehör. Link handlar 
om valfrihet. Serien erbjuder många möjligheter till enkel, snygg och rymlig 
förvaring med genomtänkta detaljer och ett ergonomiskt tänk. Samtliga delar 
är formmässigt länkade till varandra. Varje ingående del en egen stark identitet. 
Paletten är bred och kontoret får en personlig prägel samtidigt som designen är 
rak, ärlig och nordisk.

Alla Link bord finns med nedsänkt reglage för höj- och sänkbar funktion. Bordsskiva med infäst 
gummilist finns i ek, ask, björk, bok, svartbetsad ek och ask, vitpigmenterad ek och ask, laminat eller 
desktop. Ben i vit eller svart. Tillbehör som bordsskärm finns att beställa till.
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   : VX + SCREENS + ADD-ONS
VX – more information is  

available at www.horreds.se

We’re not too keen on words like “standard”. But if we were ever 
to use that word, it would be for our VX series of storage units, 
desk tops and desk screens. Sturdy, durable and versatile. Rather 
like a car that you can personalise and spiff up year after year.

All VX desks are height-adjustable. The desk tops are 
available in a wide range of sizes and materials: oak, ash, 
birch, beech, black-stained oak and ash, white-pigmented 
oak and ash, laminate or desktop. Undercarriage in white, 
black, silver or chrome.

Vi är inte mycket för ord som ”standard”. Men om vi någon 
gång ska använda ordet, så är det på vår VX-serie med 
förvaring, bordsskivor och bordsskärmar. Stabilt, hållbart och 
med många valmöjligheter. Lite som en bil som du kan utrusta 
och förfina, år efter år.

Alla VX bord har höj- och sänkbar funktion. Bordsskivorna 
finns i många olika storlekar och i ek, ask, björk, bok, svart-
betsad ek och ask, vitpigmenterad ek och ask, laminat eller 
desktop. Underrede i vitt, svart, silver eller krom. 

H O R R E D S

76
H O R R E D S

77



The VX desk screen is fabric-covered and comes in a wide range of colours and textiles. 
Dressed in 3-cm acoustic dampening textile with the option of mounting an accessory 
rail for e.g. computer screens. The screen also matches the desks in our Henry and Fri 
ranges.

: VX SCREENS + ADD-ONS
VX screens – more information is  

available at www.horreds.se

VX bordsskärm är en tygklädd skärm som går att få i många olika färger 
och tyg. Konstruerad med en 3 cm ljudabsorbent med möjlighet att sätta 
tillbehörslist för t ex dataskärmar. Skärmen passar även till arbetsborden i 
våra serier Henry, Link och Fri. 
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The VX personal cabinet in white laminate with or without combination lock (see pages 68–69) is ideal for the activity-based office.

VX storage is available in a range of widths and heights. 
Classic bent handles. Base unit in white laminate, oak, 
black-stained oak, birch, ash, white-pigmented oak and 
ash. Doors in oak, ash, birch, black-stained oak and ash, 
white-pigmented oak and ash or your choice of NCS – Natural 
Colour System colour. Sliding doors and side storage are also 
available with acoustic dampening. Also available as pull-out 
side storage and drawer unit.

Fittings with storage.

: VX STORAGE
VX storage – more information is  

available at www.horreds.se

The VX storage series is designed for a modern style of working where employees are often 
required to move about the office to perform varied activities and tasks. Lockers for storage 
of personal items are available as individual, multiple and side units. Choose from our classic 
materials and add your own touch to the doors with a favourite NCS colour! 

VX förvaringsserie är utvecklad för moderna arbetssätt där man ofta flyttar runt och byter 
miljö beroende på vilken aktivitet eller uppgift man ska utföra. Personliga låsbara skåp 
finns som enskilda, flera i ett, samt som sidoförvaring. Du kan välja mellan våra klassiska 
material och dörrarna går att få i en helt egen NCS-kulör!

VX förvaring går att få i flera bredder och höjder. Enkelt 
bygelhandtag. Stomme i vit direktlaminat, ek, svartbetsad 
ek, björk, ask, vitpigmenterad ek och ask. Dörrar i ek, ask, 
björk, svartbetsad ek och ask, vitpigmenterad ek och ask eller 
valfri NCS-kulör. Skjutdörrar och sidoförvaring finns även 
med ljudabsorberande funktion. Finns även som utdragbar 
sidoförvaring och lådhurts.

Insats med förvaringVX personliga skåp i vit direktlaminat med eller utan kombinationslås (se sid 68–69), perfekt för det aktivitetsbaserade kontoret. 
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   : HENRY
Henry – more information is  
available at www.horreds.se

   
THOMAS SANDELL

This classic piece was originally designed for OMX’s head office 
in Stockholm. The idea was to create a simple, smart and flexible 
system incorporating just a few, yet meticulously-crafted, elements. 
Henry evolved from the desire to visually and functionally support 
employee tasks in the modern office and can either stand alone or as 
part of large open-office solutions. The piece has a distinct character 
with a “less office, more home” feeling to it. Combine it with 
acoustic dampening desk screens made of moulded felt. Smart and 
carefully-planned furniture for modern office settings. 

Den här klassiska möbeln ritades ursprungligen för OMX 
huvudkontor i Stockholm. Grundtanken var att skapa ett 
enkelt, smart och flexibelt system av få men väl genom-
tänkta delar. Henry är tänkt att stödja den nya tidens 
kontor i dess arbetssätt, visuellt och funktionellt, och att 
fungera såväl solo som i större öppna kontorslösningar. 
Möbeln har en egen tydlig karaktär med en ”mindre kontor 
– mer hemkänsla”. Kombinera med akustiskt dämpande 
bordsskärmar i formpressad filt. Smart och genomtänkt för 
den moderna kontorsmiljön.

Alla Henry bord finns med höj- och sänkbar funktion. Bordsskiva finns i ek, ask, björk, bok, 
vitpigmenterad ek och ask med vit kantlist och ben i vitt eller silver. Bordsskärmen i filt kan 
fås i två olika bredder i färgen antracitgrå med vita metalldetaljer. Övriga tillbehör är vit 
bordshylla med vit iläggsmatta. 

All Henry desks are height-adjustable. Desk tops in oak, ash, birch, beech, white-pigmented 
oak and ash. with white edging and legs in white or silver. The felt-covered desk screens 
are available in two different widths in anthracite with white metal details. Additional 
accessories: white protector mat.
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   : FRI + FRI CONFERENCE
Fri – more information is  

available at www.horreds.se

Fri conference – more information is  
available at www.horreds.se

   
BROR BOIJE

Fri is a series designed to bring you creative furnishing based on mobility and flexibility. The 
Fri series offers numerous configuration possibilities so that you can add a personal touch to 
the conference room. In 2000, the series won the “Outstanding Swedish Design” award for 
its innovative style. 

Fri table top available in oak, ash, birch, beech, black-stained 
oak and ash, white-pigmented oak and ash, laminate or desktop. 
Within the dimensions of 240 x 120 cm, you can order virtually any 
shape of table or desk. We offer a choice of two different edgings  
– standard or bevelled. Leg stands in chrome, white or silver.

Fri table tops for conferencing are available in rectangular 
shape, boat-shape or with rounded edges.

Möbelserien Fri är skapad för att ge dig kreativ inredning som bygger på mobilitet och flex-
ibilitet. Fri-serien erbjuder mängder av former och kombinationsmöjligheter för att sätta 
din personliga prägel på konferensrummet. Serien är belönad med titeln ”Utmärkt Svensk 
Form” år 2000 för sin nytänkande form.

Fri bordsskiva finns i ek, ask, björk, bok, svartbetsad ek och ask, 
vitpigmenterad ek och ask, laminat eller desktop. Inom måtten 
240 x 120 cm kan du göra i princip vilken bordsform som helst. 
Välj mellan två olika kantprofiler – standard eller fasad list. 
Benbockar i krom, vitt eller silver.

Fri bordsskivor för konferens finns som rektangulär 
form, båtform eller med runda hörn. 
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   : EXO
Exo-trolley – more information is  

available at www.horreds.se

     
TENGBOM ARKITEKTER 
MATHIEU GUSTAFSSON DANIEL LAVONIUS JAREFELDT

Serving trolley with two or three shelves in powder-coated steel. Shelf 
base in lacquered ash, oak veneer, white and black compact laminate. 
Troughs and trays in different materials are offered as accessories.

Exo-trolley är en exklusiv serveringsvagn som lyfter miljön  
kring mötesplatsen på kontoret.

Exo-trolley is a high-end food trolley that enhances any office 
meeting space. 

Serveringsvagn med två eller tre hyllor i lackerad stål. Hyllplan i 
klarlackat ask, ekfaner, vit och svart kompaktlaminat. Tråg och 
brickor i olika material finns som tillbehör.
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ARCHITECTS’ whishes

“

”

”

“ After us there will be generations who live a lot of their 

lives online. They will hear people smile in their earpieces, 

the physical meeting will no longer be as fundamental. 

The office will no longer be a given thing. We will still 

have a need to meet each other, and this will happen in 

a more flexible way. I can see a future development of 

today’s ‘office hubs’ and temporary workspaces in the

attractive parts of town. Leisure space and workspace will 

be the same. Already today we can see successful examples 

among hotel lobbies, some of New York’s book stores and 

other places with a mixed flow of people and activity.

The cars of the future will bring change too. Driverless 

cars will eventually be designed as small offices. The car 

will have to serve as a workspace and a small meeting 

room. Time is important, and time spent in the car will be 

part of the working day. ‘Tesla meeting’ will feature in our 

diaries far quicker than we think. 

JOHANNES TJERNBERG, SPIK STUDIOS

The office of the future will be a social hub: an open arena 

that stimulates meetings and work across boundaries. 

The ground floor will be open to everyone, with a café 

for example, and the building will add something to the 

surroundings in some way. In a more digitalised world, the 

fixed workspace will become less important, but physical 

meetings will be that much more vital. The word ‘office’ 

may be replaced by ‘arena’ or ‘meeting-place’.

Design and layout will be based on an ecocycle 

mindset, in that we save natural resources and reduce 

climate impact. Materials and energy will be renewable 

and recyclable, and the construction will be solid wood or 

other materials with low climate impact. All furnishings, 

fixtures and fittings will be made from recycled raw 

materials, will be recyclable or will have been used 

elsewhere previously. The premises will be flexible,  

with zones for different needs, areas that can easily be 

rearranged without refurbishing.

The indoor environment will be important: the office 

will be built around people’s needs for well-being, and 

optimum use will be made of daylight. Greenery will also 

play an important part in air purification, noise reduction 

and helping to de-stress.

There will be access to an outdoor space and/or 

courtyard, and there will be a park nearby to allow people 

to go outside during the working day. The premises will be 

suitable for others outside of working hours, such as clubs, 

activities and classes. Within the building there will be 

several different types of company and operation, which 

can complement and learn from each other. For example, 

start-ups in symbiosis with established companies. 

Eateries on the ground floor will be food trucks or other 

small outlets, so as to help small businesses. All food will 

be vegetarian. We will be able to travel to the office of the 

future by fossil-free transport, so the office will be close 

to public transport connections and have a lot of bicycle 

parking indoors, with excellent cloakroom facilities. There 

will be access to transport pools, such as electric cars and 

driverless vehicles, and bicycle pools with different types 

of bicycles.

ANNA GRAAF, WHITE ARKITEKTER AB

HÅLLBARHETSCHEF/DIRECTOR SUSTAINABILITY, MSC. CE

Efter oss kommer generationer som lever stora delar över 

nätet. Som i sina lurar kan höra någon le, det fysiska 

mötet är inte lägre lika fundamentalt. Kontoret är inte 

längre självklart. Vi kommer fortfarande ha behovet av 

att ses och då på ett mer flexibelt vis. Jag ser en framtida 

utveckling av dagens ”kontorshubbar” och tillfälliga 

arbetsplatser placerade i de attraktiva delarna av staden. 

Platsen för fritid och jobb kommer vara den samma. Vi 

kan redan idag se lyckade exempel bland hotellobbys, 

amerikanska bokaffärer och platser med ett blandat och 

naturligt flöde av människor och aktivitet.

Självkörande bilar kommer med tiden att formges som 

små kontor. Bilen kommer behöva fungera som arbetsplats 

och som mindre mötesrum. Tid är viktigt och tiden i bilen 

blir en del av arbetsdagen. ”Teslamöte” kommer snabbare 

än vi tror dyka in i våra kalendrar. 

Framtidens kontor är en social hub; en öppen arena,  

som stimulerar till möten och arbete över gränserna. 

Bottenvåningarna är öppna för alla, med t ex café, och 

byggnaden tillför på så sätt något till omgivningen. I en 

mer digitaliserad värld kommer den fasta arbetsplatsen 

att minska i betydelse, men de fysiska mötena blir desto 

viktigare. Ordet ”kontor” kommer kanske att bytas ut mot 

”arena” eller ”mötesplats”.

Utformningen utgår från ett cirkulärt tänk, dvs att vi 

sparar på naturens resurser och minskar klimatpåverkan. 

Material och energi är förnyelsebar och går att återvinna, 

och konstruktionen består av massivträ eller av annat mat- 

 erial med låg klimatpåverkan. Alla möbler och inredning är 

framställda av återvunnen råvara, går att återvinna eller 

har använts på andra ställen förut. Lokalerna är flexibla, 

med zoner för olika behov, som lätt går att förändra utan 

att behöva bygga om. 

Inomhusmiljön är viktig; kontoret skapas utifrån 

människans behov av välbefinnande och dagsljuset tas 

till  vara på ett optimalt sätt. Grönska spelar också en  

viktig roll, både för luftrening, ljuddämpning och att 

inverka avstressande.

Det finns tillgång till uteplats och/eller gård, eller 

närhet till park så att man kan gå utomhus under 

arbetsdagen. Lokalerna ska kunna användas av andra 

utanför arbetstid, t ex föreningar, aktiviteter, kurser mm. 

Inom byggnaden finns flera olika typer av verksamheter 

som kan komplettera och lära av varandra. T ex startups 

kompletterat med mer etablerade företag. Matserveringar 

i bottenvåningarna består av food trucks eller olika 

mindre serveringar för att gynna små företagare. All  

mat är vegetarisk. Man ska kunna ta sig till framtidens 

kontor med fossilfria transporter, så kontoret ligger nära 

kollektivtrafik och har stor cykelparkering inomhus,  

med fina omklädningsmöjligheter. Det finns tillgång till 

transportpool, t ex elbilar och självkörande fordon, och 

cykelpool med olika typer av cyklar.
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   : TIN CONFERENCE
Tin conference – more information is  

available at www.horreds.se

   
MORGAN RUDBERG & LARS PETTERSSON

The ability to focus fully on the meeting, here and now! Technology is best when it is invisible, 
but works perfectly. That’s the idea behind Tin. Electrical sockets and cables are housed in a 
recessed cable duct in the desk top, which looks as if it is floating on perforated cones made from 
rolled sheet metal. Our first Tin design was a large round table which quickly became a favourite 
and soon we were receiving requests for different variants. Now we have produced rectangular 
sections which can be combined with larger meeting tables.  

Tin rectangular or round table top in different 
formats. Cone-shaped base in rolled sheet metal. 
White or black. Height 72 cm. Recess for cabling 
is available as an optional extra.

Fullt fokus på mötet här och nu! Teknik är som bäst när den inte syns, utan bara fungerar. 
Det är tanken bakom Tin. Bordsskivan ger känslan av att sväva på perforerade koner i 
valsad plåt. Vårt första Tin var ett stort runt bord som snabbt blev en favorit och snart 
kom önskemål om fler varianter. Nu har vi tagit fram rektangulära sektioner som går att 
kombinera till större konferensbord. 

Tin rektangulära eller runda bords skivor i 
olika format. Underrede i valsad plåt. Vit 
eller svart. Höjd 72 cm. Lift-pop-up för 
kablar kan väljas till.
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Tin conference – more information is  
available at www.horreds.se

: TIN CONFERENCE MORGAN RUDBERG & LARS PETTERSSON
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Nomono conference – more information is  
available at www.horreds.se   : NOMONO CONFERENCE

   
FREDRIK MATTSON

The Nomono conference table is available in high and low versions – the same 
fundamental concept as for the Nomono desk, but with solid ends and fixed 
horizontals. Clean Scandinavian lines for conferences, meetings and projects. 
Width and depth are customised to requirements. 

Nomono High and Low come in three different 
heights: 72, 90 and 106 cm. Table top available in 
oak, ash, white laminate, black-stained oak and 
ash, white-pigmented oak and ash.

Nomono konferensbord finns som högt eller lågt bord – samma grundtanke 
som Nomono arbetsbord, men med hela sidor och fasta horisontaler. Rena 
nordiska linjer för konferens, möten och projekt. Bredd och djup anpassas 
efter behov.  

Nomono High och Low finns i tre olika höjder, 72, 90 och 106 cm 
och fler olika storlekar. Bordsskiva finns i ek, ask, vit laminat, 
svartbetsad ek och ask, vitpigmenterad ek och ask.
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   : VX CONFERENCE PROJECT

Activity. Stability. Adaptation. VX has everything needed to do the job, even in a con-
ference centre. The sturdy frame can be combined with desk tops of all shapes and sizes. 
Add our HUB accessories and the top can easily be divided into separate workplaces as 
required. HUB houses both electrical and network cables and, together with a selection  
of screens and lighting, can be used to create private working areas. 

VX conference project 
– more information is  

available at www.horreds.se

Aktivitet. Stabilitet. Anpassning. VX har allt som krävs för att klara jobbet, även 
på en konferensanläggning. Det stabila underredet kan kombineras med skivor i 
alla former och storlekar. Komplettera med vårt tillbehör HUB, så kan bordsytan 
enkelt delas in i separata arbetsplatser när det behövs. HUB rymmer både el och 
nätförsörjning och skapar, tillsammans med tillval som skärmar och belysning, en 
privat sfär för arbete.
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: VX CONFERENCE PROJECT
VX conference project 
– more information is  

available at www.horreds.se

VX conference is compatible with virtually all the table tops in our range – square, 
round, rectangular, boat-shaped etc. Cable hatches and trenches available as optional 
extras. Table top available in oak, ash, birch, beech, black-stained oak and ash, white-
pigmented oak and ash, laminate or desktop. Very stable metal undercarriage. Available 
in three heights: 72, 90, 106 cm. White, black, silver or chrome. The HUB accessory 
supplies electricity, connectivity, lighting, fixed and mobile screens. Cabling can be 
drawn from the floor through the legs to the table/desk top.

VX konferens hanterar näst intill samtliga bordsskivor ur vårt sortiment – kvadratiska, 
runda, rektangulära, båtformade m fl.  Kabelluckor och kabeldiken finns att välja 
till. Bordsskiva finns i ek, ask, björk, bok, svartbetsad ek och ask, vitpigmenterad ek 
och ask, laminat eller desktop. Mycket stabilt underrede i metall. Finns i tre höjder: 
72, 90, 106 cm. Vitt, svart, silver eller krom. Tillbehöret HUB finns med el, data, 
belysning, skärm och flyttbar skärm. Genom benen kan man dra kablage från golvet 
upp till bordsskivan.
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: VX CONFERENCE PROJECT
VX conference project 
– more information is  

available at www.horreds.se

VX project table with angled legs in black or 
white metal or in ash and oak. Table top available 
in oak, ash, birch, beech, black-stained oak and 
ash, white-pigmented oak and ash, laminate or 
desktop. A handy hanger on the opposite side. 

VX projektbord med snedställda ben i svart 
eller vit metall samt i ask och ek. Bordsskiva 
finns i ek, ask, björk, bok, svartbetsad ek och 
ask, vitpigmenterad ek och ask, laminat eller 
desktop. Praktisk hängare på motsatt sida. 
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: VX CONFERENCE PROJECT
VX conference project 
– more information is  

available at www.horreds.se

Aluminium section allows large table surfaces with few legs. 
The table pictured has just four legs. 

Aluminiumprofil tillåter stora bordsytor med få ben. Bordet 
på bilden har endast fyra ben.
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Bits and

Power to the people
Makten förflyttas allt mer till konsumen-
terna. Det är på gräsrotsnivå det händer, 
och nu handlar det mycket om tekniska 
innovationer med världsförbättrande av-
sikter. De aktörer som vill hänga med står 
inför utmaningar där det krävs nytänkande 
för att uppnå en hållbarhet som verkligen 
kan förändra världen.

Are you for real?
Behovet av autencitet växer sig starkare 
och vi längtar efter rebeller som omkull-
kastar invanda, utnötta och mediokra 
företeelser. Vice.com är en nyhetssajt som 
exponerar nyheter som det vanligtvis talas 
tyst om och refigural.com driver med det 
överkommersiella.

No time, no borders, no limits
Världen har blivit en enda stor flytande 
marknad. Allt snabbare uppkoppling låter 
oss människor kommunicera kors och 
tvärs. Företag är beroende av talang och 
kunskap och snabba informationsutbyten 
är nyckeln till framgång. Om kompeten-
sen befinner sig på andra sidan jordklotet 
spelar ingen roll, inom loppet av några 
minuter kan man mötas och arbeta i ett 
gemensamt projekt.

The Social Workplace
Eftersom den traditionella bilden av 
kontor och arbetsplatser har utvecklats, 
behöver ytorna förändras för att passa in  
i informations- och kommunikationseran. 
Forward Space är ett företag som special-
iserat sig på att skapa dynamiska arbets-
miljöer som öppnar upp för ett fritt flöde  
av innovation och kreativitet.

Skip the middleman,  
get to the source
Förtroendet för politiker, myndigheter och 
institutioner att ta hand om våra städer är 
inte längre en självklarhet. Vi vill själva 
påverka och forma vår livssituation.

Crowdfunding har på allvar slagit 
igenom som ett sätt att finansiera projekt 
och verksamheter istället för att ta ett 
lån på banken. I Rotterdam använde sig 
arkitekter från I Make Rotterdam, Maxwan 

Architecten and Zones Urbaines Sensibles 
crowdfunding för bygga gångbron Luchtsin-

gel i trä som binder ihop två stadsdelar och 
låter gående passera ovanför trafikmyllret.

Be yourself  
(or I won’t believe you)
Var sann mot dig själv, bejaka din själv-
känsla och våga simma mot strömmen. 

Om jag inte gillar och tror på det du säger 
vill jag inte heller förknippas med de varor 
eller tjänster som du säljer.

Idealbilderna krackelerar, det imperfek-
ta är det nya vackra och långsamt har blivit 
hett. Modiga varumärken väljer att visa 
den ofiltrerade sanningen. Uttrycket ”with 
warts-and-all” har blivit ett nyskapande 
epitet inom marknadsföring. Modeller 
med naturligt utseende är sexigare än 
de retuscheringar som översköljer oss i 
mediabruset. Vi vill ha bilder som berättar 
en historia och förmedlar ett trovärdigt 
budskap.

From DIY to RIY
Konsumenter blir allt mer benägna att 
behålla, fixa, laga och reparera. Vi börjar 
inse att ta ansvar för att våra inköp innebär 
en positiv skillnad för de människor som 
tillverkar kläderna vi bär och sakerna vi 
använder varje dag.

Buy with a consciense
bymeonce.com är en medveten näthan-
del som utmanar sina följare att handla 
mindre. ”Encourage people to buy just a 
few great things they love rather than huge 
amounts of clutter.” Sajten framställer sig 
lika mycket som en förespråkare för en 
medveten livsstil, som en butik.

Brands with a consciense
Ett flertal starka varumärken tar tillvara på 
människors kritiska tänkande, till exempel 
People Tree, Thrive och Nudie Jeans som 
uppmanar kunder att laga i stället för att 
köpa nytt. Du kan alltid lämna in dina 
Nudie-jeans för lagning, eller få rabatt på 
ett par nya jeans när du lämnar in dem.
Jeansen som lämnas in återanvänds till  
nya kollektioner.

Sharing is caring
En maktförflyttning sker nu från de stora 
multinationella koncernerna till mindre 
oberoende aktörer som tänker trans-
parens, ärlighet och respekt för kundens 
behov. Modernt entreprenörskap sker i 
dialog med kunderna för att skapa idéer 
och innovationer som gör livet lättare för 
människor. Konsumenterna i sin tur söker 
sig till lokala lösningar och sammanhang. 
Att gräva där man står upplevs som logiskt, 
smart och ansvarsfullt.

Networks, the new gospel
Social påverkan har ersatt personlig 
vinning som det nya evangeliet. Peer to 
peer-nätverk (P2P) sammankopplas med 
fildelningsprogram och de upphovrättsliga 
problem som följde i deras kölvatten. Men 

fenomenet går djupare: det handlar om 
co-design (collaborative design) och med-
skapande, öppenhet och frihet. En rörelse 
färgad av en humanitär grundtanke som 
speglar den nya generationens föreställ-
ningar om hur världen borde se ut. Öppna 
källkoder och delade innovationer leder 
utvecklingen framåt.

Too big to change?
Ifrågasättandet av gamla strukturer kom-
mer göra bestående avtryck, men skiftet 
sker inte över en natt. Stora företag sitter 
knappast och ser på när utvecklingen 
rusar ifrån dem. Värderingar och strategier 
omprövas och förändrat ledarskap kan 
möjligen skapa moderna organisationer 
som drivs med kraft av innovationer och 
lyhördhet för vad världen behöver.

Cred for sale
Kredibilitet och trovärdighet är åtråvärda 
egenskaper och marknadskrafterna har 
ännu ett starkt inflytande över konsten. 
Goliat tar David och lyfter upp honom i 
knät. Små oberoende team och kreativa 
kluster får fritt spelrum inom ramarna för 
penningstarka moderbolag.

Art vs function
Ledande teknik- och IT-jättar som 
Google och Apple satsar på samarbeten 
med konstnärer och innovatörer. Google 
anlitade nyligen den brittiske kreatören 
Eddie Olin för att med hjälp av avancerad 
scanning låta en dator skapa egna former 
utan mänsklig medverkan. Resultatet blev 
muterade bilder av Gerrit Rietvelds möbel-
design som omvandlades till 3D-utskrivna 

möbler med pixliga och imperfekta ytor. 
Konstverk eller funktionell möbel? 

Print on demand
ABB, världsledande inom kraft- och 
automation står bakom världens första 
3D-utskrivna kontorsbyggnad,”Office of 

the Future” i Dubai. Den 2700 kvm stora 
byggnaden sattes ihop på bara 17 dagar 
med hjälp av en gigantisk, 6 meter hög, 36 
meter lång och 12 meter bred 3D-skrivare.
Materialet var en blandning av betong, 
plast och glasfiberförstärkt gips. Arton 
personer byggde huset, en man överva-
kade utskrifterna. 2030 förutspås att 25% 
av  Dubais byggnader kommer att vara 
utskrivna i 3D.

Do good with a purpose
Purpose är det femte av Kotlers numera 
utvidgade marknadsmix. Ska varumärken 
vinna konsumenternas lojalitet räcker det 
inte med att prata produktfördelar och 
pris. Övertygelsen kommer med trovärdig-
heten, ärligheten och de goda avsikterna. 
Men det är också här företag kan stöta på 
problem: om syftet inte är ärligt menat och 
villkorslöst kommer konsumenterna att 
genomskåda och tvivla på trovärdigheten  
i det femte P:et
 
Källor: voister.se, re-form.dk, globalfuturist.com, 
biourbanism.org
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Power to the people
Power is increasingly shifting towards the 
consumers. It’s happening at grass roots 
level, and it’s a lot about technical inno-
vations with world-improving intentions. 
The players who want to keep up are facing 
challenges, whereby fresh thinking is 
needed to achieve a level of sustainability 
that really can change the world.

Are you for real?
The need for authenticity is growing 
stronger, and we yearn for rebels who over-
throw the same old worn, mediocre ideas. 
Vice.com is a news site which exposes 
news that’s generally kept quiet, and  
refigural.com makes fun of the overly 
commercial.

No time, no borders, no limits
The world has become one big, floating 
market. Increasingly high-speed connec-
tions allow us humans to communicate to 
and from anywhere. Companies rely on 
talent and knowledge, and rapid infor-
mation exchange is the key to success. It 
doesn’t matter if the expertise is on the 
other side of the world, in just a few min-
utes you can be in touch and working on  
a project together.

The Social Workplace
Since the conventional idea of offices and 
workspaces has evolved, the surface spaces 
need to be modified to fit into the infor-
mation and communication age. Forward 

Space is a company that specialises in 
creating dynamic workspaces that allow  
a free flow of innovation and creativity

Skip the middleman,  
get to the source
Trust in politicians, authorities and 
institutions to take care of our cities is no 

longer a given. We want to influence and 
shape our own life situation.

Crowdfunding has made a serious break-
through as a way of funding projects and 
enterprises, rather than going to the bank 
for a loan. In Rotterdam, architects from 
I Make Rotterdam, Maxwan Architecten 
and Zones Urbaines Sensibles used crowd-
funding to build the Luchtsingel wooden 
pedestrian bridge, which links two districts 
and allows pedestrians to walk above the 
busy traffic.

Be yourself  
(or I won’t believe you)
Be true to yourself, affirm your self-esteem 
and dare to swim against the current. If  
I don’t like and believe in what you say, I 
don’t want to be associated with the prod-
ucts or services you sell either.

The perfection ideal is crumbling, 
imperfect is the new beautiful, and slow is 
now best. Brave brands are choosing to tell 
the unfiltered truth. The expression ‘warts-
and-all’ has become a ground-breaking 
epithet in marketing. Models who look 
natural are sexier than the flawless pho-
to-edited ones we see in the media. We 
want pictures that tell a story and convey  
a trustworthy message.

From DIY to RIY
Consumers are more and more inclined to 
keep, fix, mend and repair. We’re starting 
to see that taking responsibility for what 
we buy makes a positive difference for the 
people who make the clothes we wear and 
the things we use every day.

Buy with a consciense
buymeonce.com is an online shopping site 
that encourages its followers to buy less. 
“Encourage people to buy just a few great 
things they love rather than huge amounts 

of clutter.” The site appears to be as much 
an advocate of a conscious lifestyle as a 
shop.

Brands with a consciense
Several strong brands foster people’s crit-
ical thinking, such as People Tree, Thrive 
and Nudie Jeans, which encourage their 
customers to repair rather than buy new. 
You can always hand in your Nudie jeans 
for repair, or swap them for a discount on 
a new pair. The returned jeans are used for 
new collections.

Sharing is caring
A transfer of power is taking place from the 
big multinationals to the smaller, inde-
pendent businesses who think in terms of 
transparency, honesty and respect for the 
customer’s needs. Modern entrepreneur-
ship occurs in dialogue with the custom-
ers, to create ideas and innovations that 
make life easier for people. For their part, 
consumers are turning to local contexts 
and solutions. Digging where you stand is 
perceived as logical, smart and responsible.

Networks, the new gospel
Social impact has replaced personal gain 
as the new gospel. Peer-to-peer networks 
(P2P) are linked with file sharing programs 
and the copyright problems that followed 
in their wake. But the phenomenon goes 
deeper than that: it’s about co-design (col-
laborative design) and co-creation, open-
ness and freedom. A movement coloured 
by a humanitarian ideal that reflects the 
new generation’s notions about what the 
world should be like. Open source codes 
and shared innovations are leading devel-
opment forward.

Too big to change?
Questioning old structures will make a 
lasting impression, but the shift will not 
happen overnight. Big companies are 
unlikely to stand by and watch as devel-
opments run away from them. Values and 
strategies are being reconsidered, and 
altered leadership could lead to modern 
organisations that are driven by the force 
of innovations and receptiveness to what 
the world needs.

Cred for sale
Credibility and trustworthiness are 
desirable attributes, and market forces still 
have a strong influence over art. Goliath is 

taking David and putting him on his lap. 
Small independent teams and creative 
clusters have free rein within the bounda-
ries of financially strong corporations.

Art vs function
Leading technology and IT giants like 
Google and Apple are investing in collabo-
rations with artists and innovators. Google 

recently brought in British creative Eddie 

Olin who, using advanced scanning, had 
a computer create its own shapes with-
out human intervention. The result was 
some mutated images of Gerrit Rietveld’s 
furniture design, which were transformed 
into 3D-printed furniture with imperfect, 
pixelated surfaces. Work of art or function-
al furniture?

Print on demand
ABB, a world leader in power and au-
tomation, is behind the world’s first 3D 
printed office building, Office of the Future 
in  Dubai. The 2,700 square metre building 
was assembled in just 17 days using a gigan-
tic 3D printer (6 metres high, 36 metres 
long and 12 metres wide).

The material was a mixture of concrete, 
plastic and fibreglass-reinforced plaster. 
Eighteen people erected the building and 
one man watched over the printing. By 

2030, it is predicted that 25% of Dubai’s 
buildings will be 3D printed.

Do good with a purpose
Purpose is the fifth of Kotler’s now expand-
ed marketing mix. If brands are to win 
consumers’ loyalty, it is not enough to talk 
about price and product benefits. Convic-
tion comes with trustworthiness, honesty 
and good intentions. But it is also here 
that companies can encounter problems: 
if the purpose is not honestly intended and 
unconditional, consumers will see through 
that and doubt the credibility of the fifth P.
 
Sources: voister.se, re-form.dk, globalfuturist.com, 
biourbanism.org
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   : ANNE

   
ANNE KROOK

Anne Krook is the woman behind our very popular Anne 
shelf. She took the simplest of all geometric shapes, the cube, 
and created a shelving system with excellent furnishability. 
The furniture combinations are easy to match with existing 
furniture and settings. 

Anne – more information is  
available at www.horreds.se

Anne Krook är kvinnan bakom vår framgångsrika 
Anne-hylla. Hon tog den enklaste av alla 
geometriska former, kuben, som utgångspunkt 
och skapade ett hyllsystem med väldigt god 
möblerbarhet. Möbelkombinationerna är lätta 
att matcha med befintliga möbler och miljöer.  
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: ANNE ANNE KROOK
Anne – more information is  
available at www.horreds.se

Anne is available in a range of styles such as suspended shelf, single, bookshelf with 
cupboard doors and boxes or as a light and airy glass cabinet. The base unit is white 
lacquer, oak ash or birch. The unit doors and boxes are available in a range of colours, 
making Anne easy to coordinate with existing furniture and interiors. Doors with 
soft-close dampers. Boxes with self-closing, dampened expanders.

Grågrön,  
grey green

Vit, white Svart, black Mörkgrå metallic, 
dark grey metallic

Gul, yellow Rosa, pink

Anne finns i flera olika utföranden, t ex som frihängande hylla, solitär, bokhylla 
med luckor och lådor eller som luftigt vitrinskåp. Stommar tillverkas i vitlack, ek, 
ask eller björk. Luckor och lådor kan även fås i ett antal färger, vilket gör Anne 
lätt att matcha med befintliga möbler och miljöer. Dörrar med dämpade gångjärn. 
Lådor med självstängande, dämpade expanders. 
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: ANNE ANNE KROOK
Anne – more information is  
available at www.horreds.se
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   : ANDROMEDA

   
ANNE KROOK

Andromeda is made in oak, ash, birch, beech, desktop, 
compact laminate or white laminate with bevelled 
edging. Rounded corners. Choose from a range of leg 
types and heights.

Andromeda is a coffee table with multiple faces. Round, rectangular, square 
or elliptical. With a wide selection of legs and wood varieties to choose from, 
you can create your own universe in the room. 

Andromeda – more information is  
available at www.horreds.se

Andromeda är ett soffbord med många ansikten. Runt, rektangulärt, 
kvadratiskt eller ellipsformat. Tillsammans med olika varianter på ben 
och en mängd träslag, kan du skapa ditt egna universum i rummet. 

Andromeda tillverkas i ek, ask, björk, bok, desktop, 
kompaktlaminat eller vit laminat med en fasad kant. 
Rundade hörn. Välj olika typer och höjder av ben.
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Horreds Möbel AB  
Varbergsvägen 448, SE-519 30 Horred, SWEDEN 

vx. +46 320 184 00, info@horreds.se

www.horreds.se

i f  yo u ’ r e 
g o i n g  to  b e 
a  r e b e l ,
d o  i t  w i t h 
a  pu r p o s e


