
Design—Alexander Lervik

Rib        
Family



Introduktion
Serien består av barstol och stapel-
bar stol med stark, grafisk karaktär. 
Den får sitt unika uttryck tack vare 
vågformen och valet av material, 
som är filt. Stolens enkla och rena 
linjer understryks av att det inte finns 
några skarvar och underredet är 
ingjutet i filten. Rib är framställt av 
återvunna petflaskor.



Alexander Lervik är en av Sveriges 
mest kända formgivare och han 
samarbetar med ett antal nationella 
och internationella producenter, där 
ibland Moroso, Zero, Designhouse 
Stockholm och Johanson. Trots att 
hans huvudinriktning är belysning, 
möbler och produktdesign utvecklar 
han även inredningskoncept för hotell 
och restauranger och samarbetar 
med flera modemärken. 

Designer



Rib 08-46

Rib 09-46

Rib BS 65

Rib WA 08-46

Rib BS 80

Modeller



Sits -  Klädselmaterial 

Multicolour - Ytbehandling RAL

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. 

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

Ljusgrå filt Mörkgrå filt Svart filt

Gabriel - Europost 



Tillbehör

Kopplingsbeslag
Rib 09-stativ

Kopplingsbeslag
Rib 08-stativ

Staplingsvagn

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

Filttassar 

Extra



Fakta

3D Max

Archicad 

Revit

Autocad 2D

Autocad 3D

Sketchup

pCon

BIM - objekt för nedladdning 

johansondesign.se

ÅtervinningMaterial

• Brandcertifikat (Danak)
Certifikat

Samtlliga ståldetaljer är återvinningsbara.
Vid ytbehandling sker avfettning med al-
kalisk 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 återvinnings-
bara. All stoppning och stommar av skum 
tillverkas helt utan freoner. Endast vattenba-
serade lim och smältlim används, vilka är fria 
från lösningsmedel.

Sitsen är gjord av återvunnen pressad poly-
ester/filt. Stativet utgörs av ytbehandlad/
lackerad metall.

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

CERTIFIED
ISO 14001

Environmental
management systems
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Fakta 

Rib 08-46

Vikt (kg)   5,3
Volym (m3)  0,266

Rib 09-46

Vikt (kg)   5,6
Volym (m3)  0,266

Rib BS 65

Vikt (kg)   7,2
Volym (m3)  0,16

Rib BS 80

Vikt (kg)   7,2
Volym (m3)  0,16

Mått cm

Mått cm

Mått cm

Mått cm
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