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Introduktion
Dandy har varit lite utav ett 
formexperiment för Alexander Lervik.
- Jag ville göra en stol på ett sätt som 
jag aldrig arbetat med stolar förut. 
En stol som dels skulle vara enkel att 
förflytta i sina miljöer, men som också 
ska erbjuda yttersta komfort. För att 
åstadkomma detta förstod jag att vi 
var tvungen att gå på andra lösningar 
än att använda träsitsar eller liknande. 
Resultatet är en stol i tunna rör med 
en innersits av väv och fjädrar som 
sedan draperas av ett fodral i tyg eller 
skinn.



Designer
Alexander Lervik är en av Sveriges 
mest kända formgivare och han sa-
marbetar med ett antal nationella och 
internationella producenter, däribland 
Moroso, Zero, Designhouse Stock-
holm och Johanson. Trots att hans 
huvudinriktning är belysning, möbler 
och produktdesign utvecklar han 
även inredningskoncept för hotell och 
restauranger och samarbetar med 
flera modemärken. 
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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, 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. 

För alla färger se www.johansondesign.se

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

Material



Återvinning

• Brandcertifikat (Danak)

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). Stativet utgörs av
ytbehandlat/lackerat stål.

Tillbehör

BIM - objekt för nedladdning
johansondesign.se

Material

Certifikat

Fakta

Kopplingsbeslag

09-stativ

Staplingsvagn

Se under fakta hur många 
stolar som är möjliga att 
stapla med och utan vagn.

Filttassar 
Stapelskydd (standard)

Extra

3D Max

Archicad 

Revit

Autocad 2D

Autocad 3D

Sketchup

pCon
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Fakta 

Mått cm 09-46

Vikt (kg)  7,0
Volym (m3) 0,32
Ø Stål (mm) 12

Mått cm





Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden 
Tel +46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se


