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STRIPE – en kombination av lekfullt och elegant

Stripe soffsystem är en smakfull kombination 
av både lekfulla och eleganta element. 
 Soffan är formgiv en av Markus Johansson 
Design och utöver att ta fram en tidlös 
 möbel var tanken bakom Stripe även att ska
pa en form som på ett effektivt sätt döljer 
skarvarna som uppstår mellan  modulerna då 
de sätts samman.

Stripe soffsystem består av fem olika modul
er som kan byggas ihop, samt en fåtölj, en 
tvåsits och en tresitssoffa. Sys temet kan 
byggas om eller kompletteras med fler delar 

när behovet  förändras. Stripe placeras med 
fördel i loungen, receptionen eller i väntrum
met och är lika fin från alla håll. Det jämnhö
ga rygg och armstödet skapar en känsla av 
rumslighet i den större lokalen.

Stripe erbjuds i flera olika tyger och färger 
och kan ges antingen ett kaxigt eller ett mer 
sparsmakat  uttryck, beroende på vilken textil 
den kläs i. Stativet är i standardutförandet 
lackerat svart, men kan lackas i annan valfri 
NCSkulör mot offert.

Markus Johansson (f. 1982) 

Tog 2011 examen från Högskolan för 
Design och Konsthantverk i  Göteborg. 
Idag arbetar han med både svenska 
och internationella designföretag, lik
som i sin egen  Markus Johansson 
Design Studio med produkter, möbler 
och belysning. Studion fokuserar på 
sofistikerad design med enkelhet och 
försöker hitta inspiration från olika mil
jöer som sträcker sig från människa till 
artefakten genom olika analyser och 
processer. Han är bland annat repre

senterad på Museum of Arts and De
sign i New York. 

“Min vision är att kombinera konstruk-
tion, funktion och form för att få en 
helhet i produkten. Miljötänkandet är 
naturligtvis viktigt, men bör inte hindra 
kreativiteten. För mig handlar design 
om att förmedla en känsla som påver-
kar människan och samtidigt förbätt-
rar vardagen.”







Förslag på hur modulerna kan kombineras.

Översikt
Mått (mm)

Djup
670
Sittdjup

510

Sitthöjd
460

Höjd
830

Påkopplingsmodul

Bredd 
590

Innerhörn

Bredd 
670

Ytterhörn

Bredd 
670

Gemensamma mått för samtliga moduler Ändmodul höger

Bredd 
665

Ändmodul vänster

Bredd 
665

Fåtölj

Bredd 
740

Tvåsitssoffa

Bredd 
1330

Tresitssoffa

Bredd 
1920



Svart 
RAL 9005 
Glans 20

Egen kulör 
mot offert

Material

FORM2 erbjuder ett brett utbud av olika tyger och 
 samarbetar ihop med många olika tygleverantörer. 

På grund av soffans konstruktion ställs vissa krav på  
tygets egenskaper. Kontakta FORM2 för aktuell tyglista.

Klädsel

Stativ

Garantivillkor

Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabri
kationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan 
härledas till tillverkning under förutsättning att  produkten 
vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.

Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt 
garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat 
skriftligen är överenskommet.

Övrigt

FORM2 AB förbehåller sig rätten till mindre konstruktions
ändringar utan förekommande varsel.

FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för 
tiden gällande prislista.

I övrigt hänvisas till ”Allmänna försäljningsvillkor för 
leverans er inom Sverige”.

Kontakta vår order/offertavdelning på tel. +46 340 62 74 70.

Denna produktserie finns även i andra material, färger,  
storlekar och utföranden än de som står angivna och  
offereras separat. 

FORM2 kan ej garantera att tryckta färger överensstämmer 
med verkliga färger. Vänligen kontakta oss för färgprov.



FORM2 Office AB 

Smältgatan 2

SE 432 32 VARBERG

Sweden

phone +46 (0)340 62 74 70

fax +46 (0)340 142 70

form2@form2.se

www.form2.se


