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Kollektionen består av pinnstol, barstol, juniorstol, pall och barpall, 
med olika dynor att välja till. Allt formgivit av Markus Johansson.
ZigZag borden är designade för att passa framförallt små kök i flera 
olika mått. Det finns ett kvadratiskt, ett runt och två rektangulära 
bord som också har en iläggsskiva. Därutöver finns det 75x75 cm  
och 120x75 cm bord med hel skiva, som går att få i både 75 cm och 
90 cm höjd. På så sätt kan det bli både köks eller barbordshöjd. 
Till detta kan du sätta sideboardet 110 cm med glas eller träluckor.

ZigZag hela kollektion.



ZigZag juniorstol, pinnstol med dyna bonded läder camel och barstol 63 cm

ZigZag pall 47 cm med dyna bonded läder camel och barpall 63 cm

ZigZag barpall 63 cm med bordsskiva 75x75 cm och benpaket 90 cm



ZigZag är formgiven av Markus Johansson för Hans K. 
Konsten att göra en kollektion handlar om balans och känsla. 
Markus Johansson har skapat detta genom en karakteristisk 
pinnstol, med avspända sittvinklar och skön sittkomfort.
ZigZag är en generös möbel med genuina detaljer,
svarvade pinnar och med ett tydligt grafiskt uttryck.

Beständig skönhet.

ZigZag i massivträ.

Till vänster på bilden Hans Karlsson och till höger Markus Johansson

ZigZag erbjuder en stol helt i massivt material med många valmöjligheter. 
Den finns i svart-, blå-, röd- och grönbetsad alm, oljad ek, vit och ljusgrå 
björk, blond och espresso ask. 
För en skönare sittkomfort finns sittdyna i tyg, bonded läder eller fårskinn.



ZigZag bord rektangulär 127x75 cm med stol och fårskinnsdyna i espresso. Sideboard med täckta luckor.

Glas, trä eller ZigZag luckor.
I sideboardet ingår både glas- och träpaneler, för att du själv skall kunna välja vilken 
känsla sideboardet skall ge. Den översta träpanelen är ZigZagmönstrad på ena 
sidan och slät på den andra. Det är ditt val hur du vill sticka ut.



Svart 

Oljad ek SvartbetsVit Grönbets BlåbetsRödbetsBlond Espresso

Oljad ek SvartbetsVit Grönbets Blåbets

Vit            Oljad ek

Rödbets

Oljad ek SvartbetsVit Espresso

Bord rekt 127(53)x75cm 
Med iläggsskiva 

Vit, blond, oljad ek,
espresso, svartbets

Bord kvadrat 102(52)x102cm 
Med iläggsskiva

Vit, blond, oljad ek,
espresso, svartbets

Bord runt 110(50)x110cm 
Med iläggsskiva

Vit, blond, oljad ek, 
espresso, svartbets

Bord rekt 140(53)x90cm 
Med iläggsskiva 

Vit, blond, oljad ek,
espresso, svartbets

Ljusgrå

BlondLjusgrå

Stol

Barstol Sitthöjd 63cm

Barstol Sitthöjd 63cm

Juniorstol sitthöjd 51cmBarpall sitthöjd 63cm Pall sitthöjd 47cm

SvartbetsVit Oljad ekBlond SvartbetsVit Oljad ekBlond

Sideboard 110x45x77cm / Glas- och träpaneler ingår

Registered Community Design

Antracit

Tyg och bonded läder till stol, barpall och pall

Tahiti 
grön

Nature 
gråmelerad

Grafit Espresso Svart

Tyg till stol   Fårskinn till stol, barstol, barpall, pall och juniorstol

Camel

Dyna

Bordsskiva 120x75cm 
Inget ilägg/ hel skiva
Benpaket (höjd)
75cm eller 90cm

Vit, blond, oljad ek

Bordsskiva 75x75cm 
Inget ilägg/hel skiva
Benpaket (höjd)
75cm eller 90cm

Vit, blond, oljad ek

Bord

Juniorstol sitthöjd 51cm

Barpall sitthöjd 63cm Pall sitthöjd 47cm



Espresso
massiv ask

Grönbets
massiv alm

Blåbets
massiv alm

Svartbets
massiv alm

Ljusgrå
massiv björk

Antracit
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Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i sortiment, konstruktion och utförande. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma.

2016.08
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Registered community design. Stol testad och godkänd av Statens Provningsanstalt enligt EN 15373 Nivå 2.

Träslag:

Vit
massiv björk

Rödbets
massiv alm

Oljad ek
massiv ek

Blond
massiv ask

Tyg och läder till stol, barpall och pall

Tahiti 
grön

Nature 
gråmelerad

Svart Grafit Espresso Svart

Tyg till stol   Fårskinn till stol, barstol, barpall, pall och juniorstol

Camel

Dyna:

Benämning Färg Längd  Bredd Djup Höjd Sitthöjd

Stol Vit, ljusgrå, blond, oljad ek, espresso    45cm 53cm 91cm   46cm 

  röd-, grön-, blå-, svartbets   

 - Dyna stol bonded läder Camel PR, svart      36cm 38cm

 - Dyna stol tyg Nature gråmelerad, Tahiti grön      36cm 38cm

 - Dyna stol fårskinn Grafit, espresso, antracit, svart      36cm 38cm 

Barstol Vit, ljusgrå, blond, oljad ek    39cm 42cm 87cm   63cm

 röd-, grön-, blå-, svartbets

Juniorstol Vit, oljad ek    39cm 42cm 75cm   51cm

 - Dyna barstol/juniorstol fårskinn Grafit, espresso, antracit, svart      32cm 32cm     

Pall Vit, blond, oljad ek, svartbets    36cm 36cm 47cm   47cm

Barpall Vit, blond, oljad ek, svartbets    36cm 36cm 63cm   63cm

 - Dyna pall/barpall läder Camel PR, svart    33cm 33cm

 - Dyna pall/barpall tyg Nature gråmelerad    33cm 33cm

 - Dyna pall/barpall fårskinn Grafit, espresso, antracit, svart    33cm 33cm

Bord kvadrat 102(52)x102cm Vit, blond, oljad ek, espresso, svartbets 102cm 102cm  75cm  

Bord rekt 127(53)x75cm Vit, blond, oljad ek, espresso, svartbets 127cm   75cm  75cm

Bord rekt 140(53)x90cm Vit, blond, oljad ek, espresso, svartbets 140cm   90cm  75cm

Bord runt 110(50)x110cm Vit, blond, oljad ek, espresso, svartbets 110cm 110cm  75cm

Bordsskiva 75x75cm Vit, blond, oljad ek   75cm   75cm    2cm

Bordsskiva 120x75cm Vit, blond, oljad ek   75cm   75cm    2cm

Benpaket 75cm till bordsskiva Vit, blond, oljad ek      5cm   5cm 73cm

Benpaket 90cm till bordsskiva Vit, blond, oljad ek      5cm   5cm 88cm

Sideboard inkl glas/träpaneler Vit, blond, oljad ek, espresso  110cm 45cm 77cm

      


