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Vår historia börjar redan 1953. Genom åren har vi 
nått en internationell publik genom att satsa på 
skandinavisk design och gediget möbelhantverk. 
Offentliga miljöer runtom i världen är idag vår 
marknad. 

Vi utvecklar våra kollektioner i nära samarbete med 
internationellt erkända möbelformgivare. Deras idéer 
i kombination med vår småländska hantverkstradition 
och kunskap ger produkterna en alldeles speciell stil 
och känsla. 

I princip all tillverkning sker i våra egna anläggningar. 
Detta ger oss full kontroll över stomtillverkning, 
tillskärning, sömnad, tapetsering, montering och 
metallbearbetning. Dessutom kan vi erbjuda ett stort 
urval av klädselmaterial och 399 olika RAL-färger 
för möblernas metalldelar. Tillsammans ger det våra 
kunder stor valfrihet, korta leveranstider och framför 
allt hög kvalitet. 

Genom tillverkning i våra egna anläggningar minimerar 
vi även onödig transport och kontrollerar såväl 
materialåtgång som energiförbrukning. Just kvalitet 
och miljö är viktiga ledord för oss. Därför är företaget 
ISO 14001-certifierat och kriterierna för Möbelfakta 
uppfylls. Bland annat lanserade Johanson 2020 
som första svenska möbeltillverkare en stol med 
märkningen EU Ecolabel. Vi uppfyller också EU-
normernas högsta krav för provning och hållfasthet 
i offentlig miljö. Ljudabsorbenter testas enligt EU-
standard och alla produkter hållbarhetstestas av RISE. 

 I dag är Johanson ett internationellt företag som 
omsätter 210 miljoner kronor och har 60 medarbetare. 
Vår tidlösa, skandinaviska design är efterfrågad 
världen över. Ambitionen är att växa med bibehållen 
kvalitet och leveranssäkerhet utan att tappa miljöfokus 
– och med samma stora engagemang och service 
som vi ger våra kunder i dag, hela tiden med miljön i 
fokus för att kunna leverera morgondagens produkter. 
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Samarbetet mellan Johanson och Färg & Blanche 
fortsätter. I vår möter vi vidareutvecklingen av Parker 
genom modulsoffan med namnet CHARLIE. 
 
”Idén till CHARLIE kommer från vår Parker pall som 
vi skapade för Johanson för några år sedan. Vi ville 
rita en modulsoffa och skissade på nya koncept när 
vi insåg att Parker pall redan har lagt grunden för 
en ny serie och tänkte genast, att där har vi det!” Så 
beskriver Färg & Blanche början till vidareutvecklingen 
av serien PARKER. Efter att experiment med den 
signifikativa ringen från serien utförts, stod soffan 
klar med tydlig formtillhörighet med pallen. Målet med 
CHARLIE är att kunna forma modeller som passar 
i olika miljöer. Att den ska vara så mångsidig som 
möjligt och passa på flertalet platser samtidigt som 
den behåller sitt eget uttryck.

”Vi kan se den i en mängd olika miljöer, väljer man 
en färg på metallringen ton i ton med textilen 
får man ett elegant och diskret uttryck eller så 
appliceras kontrastfärger på modul och ringen för en 
iögonfallande sittyta”, säger Färg & Blanche

CHARLIE tillverkas av Johanson i Markaryd där såväl 
sömnad som konstruktion sköts av hantverkskunniga 
händer. Flexibiliteten gällande färgsättning och 
tapetsering är näst intill oändlig genom Johansons 
egen tillverkning.

CHARLIE - formar olika miljöer
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Johansons presenterar åter ett fint samarbete med 
tyska Böttcher & Kayser. Tidigare lanseringar med 
serier som BAIL och SHIMA har varit framgångsrika 
och uppskattade av såväl arkitekter som inredare. 
Till hösten möter vi en ny serie med namnet MILO.
 
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. 

MILO tillverkas av hantverkskickliga händer och både 
fåtöljens beklädnad, textil och färg kan kombineras 
individuellt för att skapa en personlig möbel. Ta 
exempelvis del av Johansons rika färgutbud, 
bestående av 400 varianter av olika ytfinish. Välj 
mellan solida färger, texturerade färger, pärlemorfinish 
eller krom för att skapa det uttryck man önskar uppnå.  
Alla fåtöljvarianter finns med ett krysstativ, fyrben eller 
ett medstativ och fotpallen erbjuds med fyrben och 
medar.

MILO - en inbjudande fåtölj med fokus på komfort
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Nyheter signerade den framstående designerduon 
Böttcher & Kayser från Berlin, har kommit att bli 
en återkommande syn hos Johanson. I vår möter vi 
bland annat DICE, en smart möbel med multifunktion. 

DICE är en hybridmöbel som kombinerar två 
funktioner på ett lekfullt sätt – pall eller mindre bord. 
En kubform med rundade hörn skapar en mjuk känsla 
och produktens multifunktion 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 rullas 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.  

DICE tillverkas i Markaryd och metalstommen kan 
erhållas i en stor mängd kulörer och strukturer. 
Textilbeklädnaden kan genom Johansons kunniga 
tapetserare varieras i det oändliga.

DICE- pall eller bord, du väljer
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MISSISSIPPI skapar sittytor i det offentliga rummet 
där såväl avskildhet som samtal möjliggörs. Genom 
ett flexibelt och mångsidigt modulsystem erbjuds 
bekväma och anpassningsbara enheter.

Med Johan Lindsténs serie MISSISSIPPI är ett smart 
modulsystem introducerat på marknaden. Här kan 
sittplatser förenas med bord- och avställningsytor. 
Detta är en serie som kan anpassas efter rummet och 
ställas mot vägg, alternativt placeras mitt i rummet för 
tillgång till sittytor från båda sidor. I MISSISSIPPI finns 
även möjlighet att applicera planteringskärl för gröna 
inslag.

”MISSISSIPPI är ett utvecklat anpassningsbart 
modulsystem som står för mångsidighet i symbios 
med föränderlighet. Utifrån rummets förutsättning 
och behov vill Mississippi möjliggöra en lösning för 
inredningen. Med en nästan ikonisk estetik blir det en 
lättinritad produkt och tillgänglig för flera samtidigt 
som den möjliggör pauser och samtal”, säger Johan 
Lindstén.

Genom MISSISSIPPI skapas flexibla, smarta och 
bekväma ytor i det offentliga rummet. Färgsätt med 
kontrasterande färger eller håll ett nedtonat uttryck. I 
MISSISSIPPI finner man en formstark, ikonisk estetik 
som skapar tilltalande miljöer med möjlighet till såväl 
avskildhet som samtal.
 
MISSISSIPPI tillverkas av Johanson i Markaryd 
där såväl sömnad som konstruktion sköts av 
hantverkskunniga händer. Grip möjligheten att 
anpassa produkterna till olika miljöer. Flexibiliteten 
gällande färgsättning av metallstativ och tapetsering 
är näst intill oändlig. Genom Johansons egen 
tillverkning skapas möjligheter.

MISSISSIPPI – ett modulsystem i symbios
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Samarbetet mellan Johan Lindstén och Johanson är 
långt och nära. Flertalet serier signerade Lindstén 
finns i sortimentet och numera kan även ASTON sälla 
sig till skaran.

ASTON är en smäcker, stapelbar stol i stilren design 
som genom sin utformning kan anta olika uttryck 
genom olika färg och textilval. Den smidiga formen 
av ben och rygg skapar en lätthet och små detaljer 
som infästningar mellan stolsben och rygg är dolda i 
konstruktionen. Inspirationen är bland annat hämtad 
från de klassiska Thonet-stolarna vars former är lika 
självklara nu som då. Här ser vi en produkt där strävan 
varit att hålla nere antalet delar och nyttja tekniker 
som 3D-bockning utan att på något sätt göra avkall på 
vare sig uttryck eller komfort. 

ASTON är en lättviktare med fantastisk ergonomi och 
nyskapande design som flörtar med gångna tider och 
en epok som flytt. Benställningens 3D-kurvatur ger ett 
naturligt handtag i ryggen vilket underlättar förflyttning 
i offentliga miljöer. Flexibilitet i olika utförande och 
alternativ, säger Johan Lindstén.

ASTON tillverkas av Johanson i Markaryd där såväl 
sömnad som konstruktion sköts av hantverkskunniga 
händer. Flexibiliteten gällande färgsättning av 
metallstativ och tapetsering är näst intill oändlig. 
Skapa färgstarka miljöer med kontraster eller 
lågmälda och finstämda. Genom Johansons egen 
tillverkning skapas möjligheter.

ASTON – ergonomisk lättviktare med flirt med det förflutna
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