
Norma
Design—Fredrik Färg & Emma Blanche

Family



Normas uttryck kan skifta, beroende 
på om man väljer att arbeta med en, 
två eller tre olika textiler i varierande 
material och färger. Emma och 
Fredrik säger: För oss har serien en 
feminin karaktär med starkt uttryck. 
Norma kan uppfattas som extrava-
gant eller sparsmakad, helt beroende 
på hur man väljer att klä den. 

Norma konferensstol har en exklusivt 
framtoning och erbjuder högsta sit-
tkomfort. Uttrycket skiftar beroende 
på om man väljer att klä Norma i en, 

två eller tre textiler i varierande material 
och färg. Möjligheten att skapa person-
liga och unika enheter är stor. Konfer-
ensstolens metallstativ kan färgsättas i 
någon av alla RAL-färger för att förstär-
ka underredet, eller hållas mera nedto-
nat om man föredrar ett mera vilsamt 
uttryck.

Introduktion



Designer
Den Stockholmsbaserade designstu-
dion Färg & Blanche är kända för sin
experimentella hållning, där varje 
uttryck influerar det andra. De rör 
sig mellan de exklusiva, handgjorda 
unikaten och de industriellt framtag-
na produkterna, helt utan att tappa 
sin distinkta stil. Vi är stolta över att 
presentera fortsättningen av vårt 
samarbete genom Norma—en serie 
med stark identitet.



Modeller

Norma Chair 03-46 Norma Chair 03-46 med hjul

Norma Chair 08-46

Norma 1-sits Norma 2-sits

Norma Chair 09-46
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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 stan-
dardmaterial.

Ta del av Johansons färgutbud, 400 varianter av olika 
ytfinish erbjuds som standard på stålstativ och metall-
detaljer. Välj mellan samtliga 192 RAL-kulörer, alterna-
tiv 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 och polerad aluminium. 

För alla färger se www.johansondesign.se

192 Solid collection (glans 72)
192 Structure collection (matt, svagt texturerad yta) 
15 Pearl finish collection (pärlemo)
Krom (08, 09-stativ)
Polerad aluminium (03-stativ) 

Normas uttryck kan skifta, beroende på om man väljer att arbeta 
med en, två eller tre olika textiler i varierande material och färger. 
Norma kan uppfattas som extravagant eller sparsmakad, helt bero-
ende på hur man väljer att klä den. 
Olika färger mot offert. 

Material



Fakta

3D Max

Archicad 

Revit

Autocad 2D

Autocad 3D

Sketchup

pCon

BIM - objekt för nedladdning 

johansondesign.se

ÅtervinningMaterial

• Brandcertifikat (Danak)
Certifikat

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. 3-värdigt 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.

Stomme gjord i trä och kallskum (densitet 
65kg) som klarar högsta brandkrav (CMHR 
kvalitet). Stativet utgörs av ytbehandlad/
lackerad metall.

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

Tillbehör

Hjul

Hjul finns i svart, vit, 
och krom.
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Mått cm

Norma Chair 09-46

Vikt (kg)   13,6
Volym (m3)  0,279

Mått cm

Norma Chair 08-46

Vikt (kg)   13,0
Volym (m3)  0,279

Mått cm

Norma Chair 03-46

Vikt (kg)   15,5
Volym (m3)  0,279

Mått cm

Norma Chair 03-46 med hjul

Vikt (kg)   15,8
Volym (m3)  0,279

Fakta 
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Mått cm

Norma 1-sits

Vikt (kg)   26,0
Volym (m3)  0,512

Mått cm

Norma 2-sits

Vikt (kg)   48,0
Volym (m3)  1,08

Fakta 
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