
Dice
Design—Böttcher & Kayser



Introduktion

Nyheter signerade den framstående 
designerduon Böttcher & Kayser från 
Berlin, har kommit att bli en återkom-
mande syn hos Johanson. I vår möter 
vi bland annat DICE, en smart möbel 
med multifunktion. 

DICE är en hybridmöbel som kom-
binerar två funktioner på ett lekfullt 
sätt – pall eller mindre bord. En kub-
form med rundade hörn skapar en 
mjuk känsla och produktens mul-
tifunktion gör den flexibel. Med en 
vadderad sida och en hård yta av 
viktbesparande perforerad plåt, har 

såväl ett bord som pall skapats. För 
att växla mellan de olika funktionerna 
kan DICE helt enkelt roteras och rul-
las om och om igen. Denna egenskap 
understryker DICEs lekfulla karaktär 
och gör den mångsidig. 

”Vi ser DICE i stora eller små grupper 
– som pall och bord om vartannat - 
inom utbildningssektorn, på bibliotek 
eller skolor, på caféer och lounger, 
men också till exempel i funktionella 
mellanzoner på stora kontor - DICE är 
alltid redo för sina användare”, säger 
Böttcher & Kayser.  



Designer
Böttcher & Kayser är en Berlinbase-
rad studio, grundad 2007 som arbetar 
med interior product design, möbler 
samt armaturer för såväl privat som 
offentlig miljö.
Moritz Böttcher och Nikolaus Kayser 
har erhållit Interior Innovation Award, 
flertalet iF Design Awards och Red 
Dot Awards – därav även Best of the 
Best’ 2013. Deras projekt har public-
erats i böcker och tidningar runt om i 
världen.



Modell

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, 399 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.

För alla färger se www.johansondesign.se

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

Material
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Återvinning

• Brandcertifikat (BS EN 1021-1 & 2)

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

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

• Stommen består av trä och kallskum 
(densitet 65kg) som klarar högsta brandkrav 
(CMHR kvalitet). Detaljer utgörs av
ytbehandlat/lackerat stål.
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