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Med sin omslutande och smidiga form 
är MILO en tidlös fåtölj och fotpall 
som blir ett diskret blickfång i varje 
rum. Fåtöljen finns i tre olika modeller 
med tillhörande fotpall. Designen 
kännetecknas av flytande och tydliga 
linjer, definierade mjuka konturer, 
ett sittskal med ikonisk form och en 
välkoordinerad ryggkurva som ger 
möbeln en tydlig och modern karaktär. 

”MILO kan iscensättas på en 
mängd olika sätt och anpassas 
till olika rumssituationer och 
användningsscenarier. De kan 
användas som en möbel för 

återhämtning och eftertanke – eller 
som en kommunikativ grupp av 
fåtöljer i öppna kontorslandskap, 
hotellobbyn eller lounger”, säger 
Böttcher & Kayser.

Under tillverkningsprocessen lades 
stor vikt vid att konstruera en möbel 
som enkelt skall kunna återbrukas 
genom att på smidigt vis kunna 
byta klädsel när den blivit sliten och 
behöver bytas ut. Den tätt vadderade 
utsidan omsluter den lösare 
tapetseringen på insidan och skapar 
en mjuk framtoning som inbjuder dig 
till att dröja kvar länge. 

Introduktion



Designer
Böttcher & Kayser är en Berlin base-
rad studio, grundad 2007 som arbetar 
med interiör produkt 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.



Milo - Low Milo - Wing

Milo- High Milo -Footstool

Modeller
Alla Milos modeller erbjuds med 03, 08 och 09 stativ.



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 st 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 st 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) 

Material
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3D Max

Archicad 

Revit

Autocad 2D

Autocad 3D

Sketchup

pCon

BIM - objekt för nedladdning 

johansondesign.se

ÅtervinningMaterial

• Brandcertifikat (BS EN 1021-1 & 2)
Certifikat

Samtlliga ståldetaljer är återvinningsbara.
Vid ytbehandling sker avfettning med 
alkalisk tvätt. Efter avskiljning går oljan för 
destruktion. Lackering görs elektrostatiskt 
med epoxypulver som ger minimalt med spill. 
Förkromningen (elektrolytisk ytbehandling) 
är återvinningsbar. 3-värdigt 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.

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

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

Fakta
Milo i detalj

Separerbar

20-50 % Återvunnet 
svenskt stål
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