
Friends
Design—Alexander Lervik



Introduktion
Ett soffsystem med god sittkomfort 
och en stark grafisk profil som ger 
soffan sin egen identitet. Friends 
uppmanar till kreativa lösningar och 
möjliggör flexibel möblering. Inspira-
tionen är hämtad från en flygplans-
vinge vilket ger Friends sin karaktäris-
tiska framtoning.



Designer
Alexander Lervik är en av Sveriges 
mest kända formgivare och han sa-
marbetar med ett antal nationella och 
internationella producenter, däribland 
Moroso, Zero, Designhouse Stock-
holm och Johanson. Trots att hans 
huvudinriktning är belysning, möbler 
och produktdesign utvecklar han 
även inredningskoncept för hotell och 
restauranger och samarbetar med 
flera modemärken. 



Modeller

Friends 60

Friends 120

Friends 160



Material

Sits -  Klädselmaterial

Multicolour - Ytbehandling RAL

Johanson erbjuder ett mycket generöst utbud av tyger, läder 
och artificiella läder från de mest ansedda leverantörerna i 
världen som standard. Skulle något annat material önskas 
trots det breda urvalet, går det även bra att föreslå andra 
material. Johanson tar inte ut startkostnader för hantering av 
icke standardmaterial.

Ta del av Johansons färgutbud, 400 varianter av 
olika ytfinish erbjuds som standard på stålstativ och 
metalldetaljer. Välj mellan samtliga 192 RAL-kulörer, 
alternativ ges både som solid kulör (glans 72) eller 
Structure finish som har en matt, svagt texturerad 
elegant yta. Därutöver erbjuds 15 RAL-kulörer med 
pärlemofinish samt krom. 

För alla färger se www.johansondesign.se

192 Solid collection (glans 72)
192 Structure collection (matt, svagt texturerad yta) 
15 Pearl finish collection (pärlemo) samt krom. 



Tillbehör

Power Hub
Vit med detaljer i svart. 
3 el, 2 nät

Phase
Svart / vit  med detaljer i 
svart. 
2 el, 2 USB A+C

Phase
Svart / vit med detaljer i 
svart. 
2 el

Knappar
Ø18mm, Ø30mm,
Ø50mm

Quiltning
För mer information 
kontakta kundsupport.

Armstöd
Lindade med svart läder.
Armstöd
Lindade med svart läder.

Elartiklar

Pixel och Phase: USB med intelligent och kraftfull laddning som uppfyller höga säkerhetskrav. 

Kommunicerar med alla varumärke för snabbast möjliga laddning, både vad gäller telefoner och 

datorer. Schuko koppling levereras som standard.



Återvinning

• Brandcertifikat (Danak)

Samtlliga ståldetaljer är återvinningsbara.
Vid ytbehandling sker avfettning med alkalisk tvätt. 
Efter avskiljning går oljan för destruktion. Lacke-
ring görs elektrostatiskt med epoxypulver som ger 
minimalt med spill. Förkromningen (elektrolytisk 
ytbehandling) är återvinningsbar. Trevärdigt krom an-
vänds. Plastdetaljerna som används är återvinnings-
bara. All stoppning och stommar av skum tillverkas 
helt utan freoner. Endast vattenbaserade lim och 
smältlim används, vilka är fria från lösningsmedel.

Stommen är i formgjuten kallskum (densitet 
65kg) som klarar högsta brandkrav (CMHR 
kvalitet). Stativet utgörs av ytbehandlat/lack-
erat stål.

Fakta

Materialdeklaration

För mer information om produkten finns 
materialdeklaration att hämta under 
Downloads - Produktinformation på vår 
hemsida. www.johansondesign.se

3D Max

Archicad 

Revit

Autocad 2D

Autocad 3D

Sketchup

pCon

BIM - objekt för nedladdning 
johansondesign.se

Material

Certifikat

CERTIFIED
ISO 14001

Environmental
management systems
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Fakta 

Mått cm

Mått cm

Mått cm
Friends 60

Tygåtgång (lpm) 1,45
Läderåtgång (m2) 3,0
Vikt (kg)  8,0
Volym (m3) 0,315
   

Friends 60 WA

Tygåtgång (lpm) 1,45
Läderåtgång (m2) 3,0
Vikt (kg)  9,0
Volym (m3) 0,315
   

Friends 120

Tygåtgång (lpm) 2,45
Läderåtgång (m2) 5,8
Vikt (kg)  22,0
Volym (m3) 0,864
   

Friends 120 WA

Tygåtgång (lpm) 2,45
Läderåtgång (m2) 5,8
Vikt (kg)  23,0
Volym (m3) 0,864   

Mått cm
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Fakta 
Mått cm

Friends 160

Tygåtgång (lpm) 3,25
Läderåtgång (m2) 7,3
Vikt (kg)  28,0
Volym (m3) 1,368
   

Friends 160 WA

Tygåtgång (lpm) 3,25
Läderåtgång (m2) 7,3
Vikt (kg)  29,0
Volym (m3) 1,368
   

Mått cm
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