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”At the end of every rainbow there is a pot of gold”
Rainbow kollektionen presenteras av Hans K
Design Markus Johansson



 



Rainbow har sitt ursprung i ryggens 
runda form. Den står för mångfald,  
hopp och längtan. Längtan hem, bort 
och hem igen, där sökandet efter 
trygghet och identitet spelar en stor 
roll. Rainbow är därför vårt svar på att 
inreda personligt och känna sig hemma.

HEMMA BORTA HEMMA IGEN

VÄLKOMMEN



VÄRT ATT VETA:
Rainbow sideboard och vitrin har dämpade 
luckor som ger en långsam och behaglig 
stängning. Glas och träluckor ingår,
du väljer själv vilka du monterar.



BESTÄNDIG SKÖNHET
Rainbow sideboard och vitrin är en djärv och träffsäker lek med

raka linjer och med handtag i en innovativ och böljande form. 
Ordning och reda bakom glasluckorna, för att framhäva dina kära ting, 

eller ”alla-måste-ha” saker i ett kaos bakom träluckorna. Välj själv. 

TIDLÖS OCH AVSKALAD DESIGN



Tanken på att bli ärvd, nyttjad 
och tålas att bli beskådad 
i generationer kallas för 
hållbar design. Att få ärva 
det man tycker om och att ta 
tillvara. Att sedan en dag se 
barnen vilja fortsätta nyttja 
och beskåda en vacker och 
komfortabel design, gör varje 
förälder glad. Rainbow är en 
kollektion för att duka upp 
både till den lilla familjen eller 
hela stora släkten.

LIVSLÅNG KÄRLEK
RAINBOW FÖLJER GENOM LIVET SOM EN 



Markus Johansson, formgivare





Rainbow är möjligheternas stol, enkel och sta-
pelbar med en lekfull design och perfekt sitt-
komfort. Stolarna finns i fem olika färger; oljad 
ek, vit, svart-, grön- och blåbets. Nu är det upp 
till dig att välja stolsits i trä, tyg eller läder. 
Du hittar garanterat en kombination som passar 
din personlighet, säger Hans Karlsson.

VARFÖR SKULLE
DET INTE GÄLLA
DIN MÖBEL?

VI ÄR ALLA OLIKA



BORTA BRA MEN HEMMA BÄST
Stilfull och lekfull design med det lilla extra. Det massiva bordet med 
rundad bordsskiva och raka ben följer samma form som stolen. Borden 
tillverkas i två olika storlekar. Välkommen att sitta ner en stund och njut. 
Känn det som om du äntligen hittat hem.
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Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

Benämning Färg Längd Bredd Djup Höjd Sitthöjd

Stol bas Vit, oljad ek, svart-, blå-, grönbets  46cm 52cm 87cm 47cm

Sits bonded läder Svart  42cm 46cm

Sits tyg Nature gråmelerad, Nature svart, Tahiti grön  42cm 46cm

Sits trä  Vit, oljad ek, svart-, blå- grönbets  42cm 46cm

Bord 142(48)x90cm  Vit, oljad ek, svartbets 142cm 90cm  75cm

Bord 162(48+48)x100cm  Vit, oljad ek, svartbets 162cm 100cm  75cm

Sideboard 133cm Vit, oljad ek, svartbets  133cm 40cm 76cm

- inkl glas & träpaneler

Vitrinskåp  Vit, oljad ek, svartbets  80cm 40cm 171cm

- inkl glas & träpaneler

Trä

Tyg

Läder
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