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ROTTINGENS COME-BACK

Vart tog rottingen vägen? Den riktiga. På tjugotalet lanserade Mies 

van der Rohe och Marcel Breuer helt nya och annorlunda stolar. 

Cykeltillverkarnas böjda stålrör kombinerades med rotting i lätta, 

nätta och genomsiktliga kreationer. Stolarna blev till modernistiska 

designikoner, och forna tiders överdekorerade och överlastade möbel-

formgivning var äntligen ett minne blott. Framtiden representerades 

av en sparsmakat stram och exakt linjeföring. Le Corbusier talade om 

en finess som behåller kraften: det är när allt förenklats till det yttersta 

som proportionerna kommer i dagen. Och Aino och Alvar Aalto gav 

rottingen ett ännu modernare uttryck i Villa Mairea med sitt organiska, 

egensinniga och kontrastrika formspråk.

På senare tid har rottingen blivit populär igen efter en period med allt 

för många korgstolar och plastimitationer. Och nu tar Hans K fatt i en 

närmast legendarisk designtradition med en kollektion av bekväma 

och stilrena rottingmöbler. Racquet inspireras också av racketsporter- 

nas barndom där hårt spända linor i en gedigen träram gav svikt och 

styrka på en och samma gång.

Elastiskt och samtidigt bestämt. Transparent. Ljust och luftigt. 

Racquet är formgiven av Hans K:s eget designteam som ett efterfrågat 

komplement till våra matsals- och köksmöbler. Lätta, bekväma och 

stilsäkra bord och stolar med ett modernt snitt baserat på rottingens 

både estetiska och praktiska egenskaper. Vi arbetar utifrån en skandi-

navisk hantverkstradition som utgår från brukarens behov. Kollek-

tionen finns i nya färgsättningar som espresso och blond ek, och givet-

vis även i klassisk oljad ek. 



Mediabänk 150x46x46 cm - blond, espresso eller oljad massiv ek

Soffbord runt i måtten
105x105x44cm eller 80x80x48cm

Blond, espresso eller oljad massiv ek

Rotting 
– ETT NATURMATERIAL

Rotting är ett naturmaterial som är extremt starkt och hållbart. Rottingstjälken, 

som är medlem av palmfamiljen, slingrar sig likt lianer fram längs med vatten-

drag i Sydostasiens urskogar och kan växa 25 cm per dygn, men det tar åtskilliga 

år innan den kan avverkas. De vertikalt framväxta fibrerna är mer stryktåliga än 

koncentriskt tillväxt trä. Efter att ha mjukats upp med het ånga kan rottingen 

böjas och formas allt efter behov. Rotting är ett levande material som med tiden 

antar en egen patina.

Mediabänk 150x46x46 cm



SITTKOMFORT MED STIL

Hur ska man sitta om inte lätt tillbakalutad? Framför brasan. Bara njuta. En opretentiös och 

njutbar miljö. I samtal eller vila. En lätthet som också föder kreativitet. Kollektionen Racquet 

är både stilren och bekvämt avslappnad. Den gör finrum av vardagsrum, och tvärtom.



Soffbord rektangulär 130x75x44cm
Blond, espresso eller oljad massiv ek

Hållbar utveckling
- konsten att ta ansvar

Racquet är en kollektion av nätta och lätta möbler. Enkelt och stilrent och med bordsskiva i 

stryktålig linoleum. För oss på Hans K är hållbar utveckling viktigt och vi arbetar därför med 

CSR, dvs det frivilliga samhällsansvar utöver vad lagstiftningen kräver. CSR kan delas upp i tre 

större områden som socialt, miljö och ekonomiskt ansvarstagande. Vill du läsa mer om vårt 

hållbarhetsarbete, gå in på hansk.se.



Naturromantik med österländsk touch

Rotting är något av ett modernistiskt material. Inte nostalgiskt tillbakablickande utan istället 

en dröm om framtiden. Dess solljusfiltrerande transparens och komfortabla svikt står i stark 

kontrast mot den kraftiga ramen i massivt trä. Precis som en gammal racket. Fåtöljernas elas-

tiska ryggsits är lätt tillbakalutad, men ramen och dess tydligt horisontella armstöd är desto 

mer bestämt. Här möts det nordiska naturromantiska med österländsk tradition. Starkt och 

fast, och samtidigt med en lätt och mjukt formad linjeföring.

Hörnbord 60x40x44cm
Blond, espresso eller oljad massiv ek

Fåtölj med fotpall
Blond, espresso eller oljad massiv ek



Kollektion

Racquet

För artikelnummer gå in på www.hansk.se

  Benämning Färg Längd Bredd Djup Höjd Sitthöjd

Fåtölj hög Blond, espresso, oljad ek  65cm 70cm 112cm 41cm

Fåtölj låg Blond, espresso, oljad ek  65cm 70cm 95cm 41cm

Fotpall Blond, espresso, oljad ek  52cm 46cm 46cm

Mediabänk Blond, espresso, oljad ek 150cm 46cm  46cm 

Soffbord rektangulär Blond, espresso, oljad ek 130cm 75cm  44cm

Soffbord runt 105cm Blond, espresso, oljad ek   105cm   105cm  44cm

Soffbord runt 80cm Blond, espresso, oljad ek 80cm 80cm  48cm

Hörnbord Blond, espresso, oljad ek 60cm 40cm  44cm

Blond
massiv ek

Espresso
massiv ek

FÄRG OCH TRÄSLAG

Soffbord runt 105cm
105x105x44

Soffbord rekt
130x75x44cm

Hörnbord
60x40x44cm

Mediabänk
150x46x46cm

Fotpall 
52x46x46cm

Fåtölj låg
65x70x95cm

Oljad
massiv ek
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Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.
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Fåtölj hög
65x70x112cm

Soffbord runt 80cm
80x80x48

Charcoal
Linoleum

Forbo Desktop

Linoleum är en mjuk skiva i naturmaterial med matt reptålig 
yta. Linoleum tillverkas till största delen av naturliga  
material som linolja, harts, trämjöl, kalksten och jute.


