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Hans K är ett svenskt möbelföretag som form-

ger personliga, massiva trämöbler för både 

hem och det offentliga rummet. Sortimentet 

består av stolar med hög sittkomfort, matbord, 

soffor, soffbord, fåtöljer, skåp och mediamöbler 

för din inredning. 

Ända sedan början av förra seklet har Hans 

Karlssons föregångare tillverkat möbler. Hans 

själv började arbeta med möbler på 50-talet. 

Det som en gång var en mans passion för in-

redning har idag vuxit till ett framgångsrikt 

internationellt möbeldesignföretag. Än idag 

lever familjetraditionen vidare. Kreativ design 

handlar inte bara om utseende - utan ock-

så om smart formgivning som tillgodoser ett 

behov. Hans K´s erfarna designteam arbetar 

med att kreera nya innovativa produkter för 

privat och offentlig miljö. När vi utvecklar nya 

kollektioner samarbetar vi även med externa 

formgivare, visionärer som alltid bidrar med 

samtida ideér och delar vår vision – att ska-

pa hållbara och personliga möbler för hela li-

vet.  Vill du veta mer om oss och våra material 

välkomnar vi dig att besöka våra hemsida 
Design: Hans K designstudio
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Y5
Starkt formspråk.

Y5 har en hållbar, trendmässig och modern design med ett tydligt och starkt formspråk. 

Namnet kommer från de fem upp och nervända Y som finns i ryggen. Kanske detta är sto-

len som får dig att känna både lust och välbehag. Formgivaren Sami Kallio har testat sig 

fram i sin verkstad för att skapa en bekväm stol med ett helt unikt formspråk.

DENNA SIDA
Y5 stol massiv ask blond bets
Y5 stol massiv ask svartbets 

MOTSATT SIDA
Y5 barstol 63cm massiv ask svartbets
ZigZag barpall 63 cm massiv ask blond bets, dyna fårskinn
ZigZag bord 75x75 cm h:90 cm massiv ask blond bets

Stolen är premierad med Design S priset 2016 i Sverige 

och vinnare i tyska German Design Award 2018.

Design: Sami Kallio



Colibri
Följsam design i massivt trä.

I vårt sökande efter perfekt sittkomfort skapades Colibri - en nätt stol inspirerad av femtio- och 

sextiotalets möbeldesign. Formen följer funktionen med ergonomi och omtanke i varje detalj. 

Den graciösa rundningen för ryggen gör dig praktiskt taget ett med stolen. Kombinera valfri 

ryggdel med våra många underdelar. Bygg stolen exakt som du vill.

DENNA SIDA
Colibri barstol 63 cm massiv ek blond bets

ZigZag bord 75x75 cm h: 90 cm massiv ask blond bets
Colibri barpall 63 cm massiv ek blond bets

MOTSATT SIDA
Colibri stol massiv ek blond bets

Colibri stol massiv ek svartbets

Design: Markus Johansson



Design: Markus Johansson
San Marco stol massiv ek oljad

San Marco bord runt 140 cm massiv ek oljad

Birch 
Funktionell och flexibel hängare. Högt som lågt.

Birch klädstång är en multifunktionell möbel som i en 

enkel handvändning spänns mellan golv och tak utan 

åverkan. Från 2,10 till 3,50 m. 

Du kan med lätthet placera Birch i alla typer av rum. 

Som tillbehör finns tak och golvfäste för en mer per-

manent installation i offentliga miljöer med stora på-

frestningar.

San Marco 
Arkitektonisk gest från svunna tider.

San Marco stolens funktionalitet och ergonomi 

integreras tillsammans med en arkitektonisk gest, 

där designen är inspirerad och hämtad från den 

historiska Markusplatsen i Venedig.

Design: Notchi Architects
Birch klädstång svart



DENNA SIDA
Rainbow stol massiv björk vit, sits gråmelerad
Rainbow bord 162(48+48)x100 cm massiv ek oljad
Rainbow vitrin massiv ek oljad, glas och träluckor ingår

MOTSATT SIDA
Rainbow stol massiv ek oljad, sits bonded läder svart
Rainbow bord 162(48+48)x100 cm massiv ek oljad
ZigZag karmstol massiv ek oljad
Ranbow vitrin massiv ek oljad, glas och träluckor ingår

Rainbow
 En lek med raka linjer och böljande former.

Du har säkert hört legenden om vad som väntar vid regnbågens slut. Vår Rainbowkollektion är 

däremot en guldklimp i sig själv. Ryggstödet är vackert rundat och funktionellt formgivet för 

bästa sittkomfort. Rainbow är också möjligheternas stol. Du har en lång rad massiva träslag och 

färger att välja mellan, tillsammans med en rad olika val när det kommer till sittdelar i trä, tyg 

eller läder. I serien ingår även matbord, sideboard och vitrinskåp i massivt trä.

Design: Markus Johansson



DENNA SIDA
Verona stol massiv ek oljad, rygg och sits bonded läder svart

Verona bord ellips 160(48+48)102 cm massiv ek oljad

MOTSATT SIDA
Verona sideboard 170 cm massiv ek oljad

Verona
Personlig matplats.

Skapa en personlig matplats med banbrytande valfrihet. Stilren design, följsamma vinklar och 

hög sittkomfort. En beständig skönhet. Idén bygger på att du själv är delaktig i utformningen 

genom att välja bas, rygg och sits i trä, läder eller tyg. Tack vare sin moderna form, hållbarhet 

och höga sittkomfort tar Verona en lika självklar plats i hemmet som det offentliga rummet.  

I kollektionen ingår även matchande ellipsformade matbord i två olika storlekar samt ett fantas-

tiskt sideboard vars sinnrika form garanterat skiljer sig från mängden.

Design: Markus Johansson



ZigZag
Exklusiv pinnstol i massivt trä.

ZigZag är en pinnstol i massivt trä, som med sina avspända vinklar och sköna sittkomfort får sin unika 

karaktär. Genuina detaljer med balans och känsla. De svarvade pinnarna i ryggen skapar ett spännande 

grafiskt uttryck och hög sittkomfort. ZigZag erbjuder en lång rad valmöjligheter, både när det gäller 

material, färg och kompletterande stolsdynor. I kollektionen ingår också karmstolar, barstolar, junior-

stolar, pallar, loungestolar och soffor samt matbord. De sistnämnda är dimensionerad att passa extra 

bra i mindre kök.

ZigZag stol massiv ek oljad
ZigZag bord 127(53)x75 cm massiv ek oljad

ZigZag barpall 63 cm massiv ek oljad
ZigZag pall 47 cm massiv ask svartbets

ZigZag karmstol massiv ask svartbets, dyna fårskinn grafitgrå
ZigZag rekt bord 140(53)x90 cm massiv ask blond bets

ZigZag barstol massiv ask blond bets
ZigZag barpall massiv ask blond bets, dyna bonded läder camel
ZigZag bordsskiva 120x75 cm höjd 90 cm massiv ask blond bets

Design: Markus Johansson



Slå dig ned. 
Komforten gör dig som ett med möbeln.

Att skapa moderna, trendiga och tidlösa möbler har 

alltid varit vår passion. Drivkraften bakom däremot – 

det är du. För oavsett vad du söker så är en faktor av-

görande: Möbeln ska kännas rätt – rätt för dig.

Hans K
Global Furniture i Skene AB

Redskapsgatan 5
511 62  SKENE
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Tel: 0320-205750
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