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PRODUKT: BUG
DESIGN: Karlsson & Björk
Vår populära karmstol Bug har fått tillökning i form av en barstol. Med det här pigga tillskottet i två nya höjder känner sig Bug-familjen hemma i vilken miljö som helst.
Bug såg dagens ljus som ett flexibelt möbelsystem bestående av en fyrbent karmstol, en
karmstol med pelarstativ och snurrfunktion och en balksoffa med fyra platser där samtliga
sitsar kan bytas ut mot bordsskivor. Med kameleontens förmåga att smälta in anpassar sig
Bug efter miljön och har med de nytillkomna delarna vidgat sitt revir ytterligare.
Bug förenar stark karaktär och praktisk användbarhet. Möbelserien är inspirerad av den
klassiska ullkoftan, men sin perfekta kombination av smart funktion och spännande materialmix. Alltså har vi adderat slittåliga armbågsskydd i skinn som ger både ökad tålighet och
en excentrisk touch.
Om Bug
Bug skapades av designstudion Karlsson & Björk med syftet göra en stol som är både nätt
och tålig och som passar i en rad olika miljöer. Sitsen består av gjutet kallskum med en
stomme av metall och klädsel i slitstark textil med förstärkt skinnklädsel runt armstöden. En
lika tuff som inbjudande möbel.
Bug är en fåtölj som trivs lika bra i styrelserummet som i hotellobbyn eller på den intima
restaurangen. Balksystemet passar perfekt i folktäta offentliga miljöer som gallerior, stationer, flygplatser och väntrum. Med barstolens två höjder finns ännu fler möjligheter att
möblera bekvämt i olika kombinationer och nivåer.
- Vår ursprungliga idé var att skapa en klädd fåtölj med förstärkta detaljer som funkar i många sammanhang. En lättmöblerad fåtölj med stark personlighet.
— Karlsson & Björk

SPECIFIKATIONER
Material

Stativ: Metall.
Sits: Gjuten kallskum med stomme av stål. Klädd i tyg med läderskodda armstöd.

Stativ: Standard RAL (svart eller vit), Selected RAL och Anycolour RAL.
Sits: Standardtyg eller kundtyg. Läderskodda armstöd.
		 		
H 95/110cm
Mått
B 57cm
D 57cm
SH 63/78cm
Färger

Alternativ

Barpall i två höjder, fyrbent fåtölj, en snurrfåtölj och ett balkbaserat system.
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PRESS
Ladda ner bildmaterial och produktfakta på vår hemsida www.mitab.se/press
För ytterligare information eller hjälp vänligen kontakta cissi.johansson@mitab.se
OM KARLSSON & BJÖRK
Karlsson & Björk är en Stockholmsbaserad designstudio som drivs av Erik Björk och Mattias
Karlsson. Det är en tvärkreativ studio som arbetar med möbeldesign, konst, inredningsdesign och utbildning. Karlsson & Björk strävar efter att designa genuina produkter som leder
till eftertanke och lockar fram ett leende hos betraktaren.
OM MITAB
MITAB är ett svenskt designföretag med fokus på att förbättra kvalitén och funktion hos
kontor och offentliga lokaler. Mitab skapar tillsammans med etablerade och oetablerade
designers möbler som är innovativa, kreativa och byggda med en tro på att ärlighet varar
längst.

