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Hur länge är NU? 
NU är NU... Närhelst NU inträffar.
Vår strävan är att göra det omöjliga möjligt och att förvandla idéer till verkligheter.
Det finns olika vägar att ta, olika aktiva val att göra. På Blå Station gör vi möbler som vi tycker om och som vi 
anser har ett berättigande på marknaden. Vi gör våra val med både hjärta och själ.

Nu på Salone Internazionale del Mobile i Milano 2014 presenterar vi följande nyheter:

Code 27 
Design: Stefan Borselius & Johan Lindau 
 Hur lång är en soffa? Svaret från oss blir hur lång som helst… 
Soffsystemet Code 27 är en produkt med förändringsbarhet, som enkelt kan förändras och påverka både dig och 
rummet den står i. Systemet kan byggas oändlig – från liten till större och ännu större osv. Vi skapade en byggkod 
om 27 cm och delade plymåerna visuellt på mitten, så att de kan vändas och användas likvärdigt. Inget upp och 
inget ned, inget rätt och inget fel. 
Sen kan man blanda kuddar, små, mellan eller stora och ha skarvarna ordnade eller inte. 
Det blev ett kodat alfabet, ett system A, B, C + 27.

Stativ i lackerat stålrör. Stoppning av polyeter och dun. Klädd i tyg eller läder. Plastfötter.

Kaffe
Design: Thomas Bernstrand 
 Kaffe passar både inne och ute. Den tål utemiljö som ställer höga krav på slitagetålighet, men passar lika bra 
inomhus. Den visuellt ”nedsuttna” sitsen ger ett ombonat och bekvämt intryck. Formmässigt är Kaffe en uppstramad 
klassisk caféstol som känns enkel och självklar. Så även kulörerna, ljusgrå, grå och svart. Kaffeserien består av stol, 
loungestol och soffa, samtliga är stapelbara och kan förses med “mössa” om man så önskar.
Kaffe Bord finns med olika storlekar på bordskivan samt i två bordshöjder.

Stativ i förzinkat och lackat stålrör. Sits i PUR (formgjuten polyuretan). Kaffe Bord är demonterbart med ben förzinkat 
och lackat stålrör. Bordskivor i massivträ eller pulverlackerad exteriör mdf. Plastfötter.

Ginkgo 
Design: Stone Designs
 I Japan är ginkgo träd vördade. Flera ginkgo träd överlevde när atombomben fälldes över Hiroshima 1945 och 
de lever än i dag. Det är anledningen till att träden anses vara ”bärare av hopp’’ och de har blivit en symbol för 
motståndskraft och fred i ö-nationen. Det är därför som de distinkta solfjäderformade ginkgobladen är ett populärt 
motiv i japansk konst.
Ginkgo är en vacker ljudabsorbent som kombinerar japansk tradition med ett europeiskt perspektiv. Ginkgo ger dig 
drömmar om naturen och skapar de mest fantastiska landskap från hela världen i din inomhusmiljö. Ginkgo kan vara 
en molnig himmel på vintern eller en färgrik skog under hösten. Genom att bara ändra färger, kan denna enkla form 
blir miljontals olika inspirerande landskap.

Ginkgo är ljudabsorberande akustikplattor i varmpressad 100% polyesterformfilt i fyra standard färger, som dämpar 

eko och ljudnivån i rummet. Ginkgo monteras på väggen. Ytan kan lamineras i andra tyger och färger.

Dent Wood 
Design: O4i
 Förra året kom stolen Dent som svar på frågan; kan man 3D-forma ett vanligt fanér? 
- JA, det kan man! Med Stolen Dent blev det omöjliga möjligt. Dent utmanar idén om det eleganta och vackra. 
Inspirationen till DENT kommer inte från ett skrynklat papper men det är det enklaste sättet att förklara teorin 
praktiskt. För precis som ett skrynklat och åter utslätat papper går att forma som tex en skål har formgivarna O4i 
knäckt koden för hur man ”lurar” ett traditionellt faner att böja sig åt olika håll utan att slitas sönder och vecka sig.

Dent Wood, som visas för första gången i år, är en stol helt i skiktlimmad formpressat trä. Trots sin buckliga yta är 
Dent en bekväm skalstol med många användningsområden inom offentliga såväl som privata miljöer.

Tillverkad av vanlig fanér (inte 3D). Betsad i färg eller klarlackad ask, valnöt och ek. 
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Koja Element
Design: Fredrik Matsson
 Koja Element: Serien Koja har hela tiden handlat om rum. Därför känns det naturligt att utöka serien med väggar/
element och fullfölja rummet. Vi har under åren sett många konkurrerande soffsystem som bygger samman sina varianter 
genom att länka samman två soffor med en gavel. Detta ser vi som en alltför statiskt lösning i ett flexibelt och modernt 
kontor. Med Koja Element är man inte låst vid en speciell gruppering, utan väggarna flyttas när och om nya behov 
uppstår.  Koja Element är en ljudabsorberande rumsavdelare i Koja-serien. Den ger ett skydd mot buller och rörelse. 
I Koja-familjen ingår även soffor och fåtölj, både i hög och låg version. 
Koja Element kan i kombination med Koja fåtöljer eller soffor bilda ett rum i rummet.

Stomme i lackerat stål och ljudabsorberande filt. Yttertyg i Europost Stripe från Gabriel. 

Straw & Superkink
Design: Osko + Deichmann
Nej, vi har inte förstört stålets egenskaper, vi har bara tänjt på gränserna för vad som är möjligt. Det som gör Straw 
unikt är sättet stålröret är deformerat på. Istället för att använda sig av rör formade i mjuka radier har Osko + Deichmann 
istället funktionellt knäckt, vikt och kinkat det. Det knäckta röret är känt som det mest direkta sättet att deformera ett rör på, 
men genom att placera kinkarna i de positioner de har så har konstruktionen blivit stark och kinkarna integrerar med det 

självständiga uttrycket. 

Nytt i Straw-Superkink familjen 2014: 
 Stolen Straw – har gått från stor (2010) till liten (2014). Det började med en stor storlek – för stor.
Sedan krymptes den avsevärt, men den var fortfarande för stor. Efter det reducerades måtten ytterligare en aning, och 
NU är den perfekt! 
Det nya Straw Bordet är trebent…och tre ben når alltid ner till marken...Underredet är i förzinkat och lackat stålrör. 
Bordskivorna är i massivträ eller i pulverlackerad exteriör mdf. Fötter i plast.

 Superkink Soffa och fåtölj introducerades 2013 och är nu färdiga och försedda med ny spnnande lack.

Straw innehåller stol, loungestol och barstol helt i förzinkat och lackerat stålrör. Plastfötter.
Superkink består av soffa och fåtölj i lackerat stålrör, stoppning av polyeter och dun. Klädd i tyg eller läder. Plastfötter.

 

Om ni har frågor eller önskar annat material från oss, kontakta mig på mimi@blastation.se

eller ring +46 (0)709 249071.

Mimi Lindau Rikardsson
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