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Introduktion
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. 

Under februari får vi möta ASTON 
med armstöd. En vidareutveckling av 
modellen som skapar såväl ytterligare 
komfort som tydlig profil och form.



Johan Lindsténs produkter karak-
täriseras av dess oväntade detaljer 
skapade i en genomarbetad design-
process för en optimal funktion. 
Johan strävar efter att hans  
design ska influera användarnas 
sinnesstämning genom möblernas 
samspel med omgivningen. Inspira-
tionen kan komma från de mest ovän-
tade platser där både syrénbusken 
utanför huset och stormarnas ocean 
på månen kan vara utgångspunkt i 
designprocessen. 

Designer
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Modeller



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 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

Ryggstöd i rotting

Rottingryggen finns i 
ek, vitbetsad ek och 
svartbetsad ek.

Ryggstöd i rotting
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Fakta

Återvinning

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.

Material

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

Certifikat
• Brandcertifikat

BIM - objekt för nedladdning 

johansondesign.se

20-50 % Återvunnet 
svenskt stål

Aston i detalj

Materialdeklaration

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

Separerbar

3D Max

Archicad 

Revit

Autocad 2D

Autocad 3D

Sketchup

pCon
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Fakta
Mått cm

Mått cm

Aston 08-46
 
Vikt (kg)  -
Volym (m3) -

Aston 08-46 WA
 
Vikt (kg)  -
Volym (m3) -
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