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Den starka karaktären

det här året

har genomsyrats av kreativa samarbeten.
Med utgångspunkten i Västergötland, där vi verkar, har vi
valt att lyfta fram styrkan i det personliga uttrycket. Vårt
fokus har legat på fåtöljen som möbel och företeelse.
Tillsammans med vår Creative Director Emma Olbers
bjöd vi in formgivarna Front, Broberg & Ridderstråle och
Andreas Engesvik till vår fabrik och bad dem utmana oss.
Vi berättade om vår hantverksexpertis och vår inställning till material, miljö och långsiktighet. Och de fick fria
händer att ta fram varsin fåtölj. Det slutgiltiga resultatet
blev en mångsidig kollektion till både funktion och uttryck,
som vi är väldigt stolta över. Vi valde att döpa de fyra
fåtöljerna efter fyra starka karaktärer från Västergötland –
Agnes, Agda, Eva och Estrid.
För oss är miljöarbetet viktigt. Vi fokuserar på så låga
koldioxidutsläpp som möjligt, att produkterna ska vara
enkla att underhålla, slitas med behag och vara lätta att
återvinna. Därför väljer vi material med omsorg och vi
försöker hela tiden utöka användandet av återvunna
material. Under 2017 har Clipper, Como och Chorus fått
miljömärkningen Möbelfakta.
I år har vi även bett formgivaren Mattias Stenberg göra
en fåtölj åt sin soffa Como som lanserades 2017. Vi har
också bytt ut sittplymåerna på Armilla för att skapa ännu
mer komfort och vi har kompletterat soffan Sofo med en
ny typ av ryggdyna för mer flexibilitet, vilken vi kommer
kalla Sofo Upper.

this year we

decided to pay tribute to the armchair and
celebrate the personal expression. With the starting
point in Västergötland, where we are situated, we have
collaborated with a number of designers.
Together with our Creative Director Emma Olbers,
we invited the design studios Front, Broberg & Ridderstråle and Andreas Engesvik to our factory in Tibro in the
south of Sweden. We showed them our expertise, and our
ongoing investment in craftsmanship and sustainability,
and asked them to challenge us with an armchair each.
The final result is a versatile collection both in terms of
function and expression - a true collection of characters - which we are very proud of. The four armchairs are
named after four strong characters from Västergötland Agnes, Agda, Eva and Estrid.
Sustainability is an important issue for us. We strive
for a carbon foot print as low as possible, we want our
products to age with grace and be easy to recycle. We
try to put an effort in choosing the right material and
we continuously work to extend the amount of recycled
materials we use. Last year Clipper, Como and Chorus all
received the Swedish eco-label Möbelfakta.
This year we also asked designer Mattias Stenberg to
extend his sofa range Como, that we launched 2017, with
an armchair. The sofa Armilla has got new cushions to
create even more comfort and Sofo has been upgraded
with a version with new back cushions, the Sofo Upper.

Dick Thunell, VD Ire Möbel

Dick Thunell, VD Ire Mobel

En hyllning till fåtöljen

”Jag älskar samarbeten och jag tycker om Ires satsning
på fåtöljen, att de vågar ta ett helhetsgrepp runt fåtöljen
och låta fyra formgivare arbeta fritt. En möbel med en
stark karaktär håller länge.”
Emma Olbers, CD Ire Mobel

en karaktär i ett rum, en personlighet.
Den kan vara sval, excentrisk, tillåtande eller lågmäld.
Den kan våga ta plats och stå för sin personlighet.
Favoritfåtöljen följer ofta med sin ägare genom livets
alla boenden och skeenden. Den kan gå i arv i generationer och står sig som en stark solitär genom snabba
stil- och trendskiften. Den kan vara den egna favoriten
– eller vännen.
Ires nya designkollektion Character Collection är en
hyllning till det personliga. Kollektionen består av fyra
fåtöljer med helt olika uttryck, skapade av fyra framstående skandinaviska formgivare. Varje formgivare har fått
göra sin personliga tolkning av fåtöljen som företeelse,
och resultatet är fyra helt olika karaktärer. Här finns allt
från den stora avslappnade fåtöljen att krypa upp i under
semestern till den stramare öronlappsfåtöljen med
avskärmande rygg för den som söker lugn och ro.
En vardagsrumsmöblering börjar inte sällan med en
soffa, som sedan växer och bildar en möbelfamilj som
inkluderar en fåtölj. Vi ville göra tvärtom, och ta avstamp i
fåtöljen som solitär. I en tid när vi i allt större utsträckning
vill skapa det personliga hemmet – och blandar allt från
porslin till mönster för att hitta det helt egna urvalet –
kändes det naturligt att ta det tänket in i möbelvärlden.
Med Character Collection vill vi skapa nästa generation sittmöbler där traditionellt hantverk och höga miljökrav möter skandinavisk design och innovation. Det som
förenar och binder samman kollektionen är fyra starka
solitärer med närvaro och personlighet.
e n fåt ö l j ä r

an interesting character. As a piece of stand
alone furniture, it can be quiet and unassuming, or act
as a centre piece in a room. It can have an eccentric flair,
be loud and brash or, just like a close friend, act as a safe
retreat from the rest of the world. Your favourite chair
often follows you through life and is often inherited for
generations. A good armchair stands the test of time and
live through quick changes in fashion and style.
Ire´s new design collection Character Collection
is a tribute to the personal expression. The collection
consists of four armchairs with completely different
expressions, created by four distinguished Scandinavian
designers. There is the large casual armchair, a perfect fit
for the relaxed holiday retreat, and the sheltering easy
chair for those in need of peace and quiet. There is the
updated club chair and the distinct character inspired by
classic weaving techniques.
When designing furniture for the living room it’s
common to start with the sofa, which eventually extends
into a series to include a matching armchair. We wanted to
turn that idea around and start at the other end, focusing on the identity of the armchair first. In a time where
we cherish the personal and eclectic choice - and mix
everything from porcelain to patterns - it feels natural to
bring the same vocabulary to the furniture world.
With the Character Collection we want to create a
new generation of soft seating where traditional craftsmanship and high sustainable requirements meet Scandinavian innovation and design.
a n a r m c h a i r is

Agnes av Andreas Engesvik är en generös
och informell fåtölj som passar lika bra
i sommarstugan som i våningen i stan.
Fåtöljens ram är baserad på traditionellt
hantverk, och klädseln som är löst
sittande för tankarna till en filt man
slängt i soffan.
Agnes by Andreas Engesvik is a generous
and informal armchair that fits as
well in the summer house as in a city
apartment. The frame itself is based
on traditional craftsmanship, while the
upholstery has a more relaxed character
than on many other chairs.

Avslappnad elegans möter
hantverkstradition

Agnes
Design: Andreas Engesvik

Andreas Engesvik, Norges främsta samtida formgivare,
beskriver sin första fåtölj för Ire Möbelsom en ”vänlig
och informell” karaktär. I hans studio i centrala Oslo står
fortfarande den första prototypen för Agnes, en fåtölj
som är gjord för att passa lika bra i sommarstugan som
i våningen i stan, och som likt en klassisk favoritfåtölj
ska kunna följa sin ägare genom livets alla boenden. Den
generösa formen och avslappnade attityden uppmuntrar till både samtal och vila.
Andreas Engesviks studio har skapat framgångsrika
möbler och accessoarer för varumärken som Fogia, Iittala
och Muuto – många av dem är redan samtida klassiker.
Berätta om din första fåtölj för Ire – vad var
ursprungsidén?
”Från början var tanken att skapa en stoppad stol där
klädseln och ramen var helt separerade. Ramen är baserad på traditionellt hantverk, precis som klädseln. Men
klädseln är mer löst sittande än på andra fåtöljer, och
för tankarna till en filt man slängt i soffan. Visuellt ger
den känslan av något informellt, en möbel som funnits
med länge. Fåtöljens generösa storlek och form gör att
du kan sitta i den på många olika sätt. Den påminner lite
om din favoritstol i ditt gamla sommarhus. Jag tycker
också väldigt mycket om tanken på att den kan repareras
och uppdateras med tiden, Agnes är en fåtölj som följer
dig genom livet. Och så tycker jag om att fåtöljen kan
återvinnas på ett bra sätt.”

Andreas Engesvik, one of Norway’s most prominent
designers, describes his first armchair for Ire as a
”friendly and informal” character. In his studio in central
Oslo he is working on his first prototype of Agnes, an
armchair that is made to fit well in both summer houses
and city apartments and, like a classic favourite chair,
can follow its owner through life. The generous and
relaxed form encourages both conversation and rest.
Throughout the years,
Andreas Engesvik’s studio has created a range of
successful furniture and accessories for brands like Fogia,
Iittala and Muuto – many of them already contemporary classics.
Tell us about your first chair for Ire. What was the
inspiration behind it?
“The initial idea was to create an upholstered chair
where the upholstery and frame were separated. The
frame itself is based on traditional craftsmanship, but
the upholstery has a more relaxed character than on
many other chairs. The visual character gives you a
feeling of something informal – something impermanent
– but also something old. The size and shape allows you
to sit in an informal and relaxed position. I also like the
idea that the chair easily can be repaired, reupholstered
and reused again and again.”
How would you describe your chair as a character?

”Robust och somrig, väldigt vänlig
och informell. Jag ser Agnes som en
mild och varm person, tidlös men
avslappnad.”

Hur skulle du beskriva din stol som karaktär?
”Robust och somrig, väldigt vänlig och informell. Jag
ser Agnes som en mild och varm person, tidlös men
avslappnad.”
I vilka miljöer ser du Agnes?
”Agnes platsar i många olika typer av miljöer, men under
arbetet med den har jag framförallt sett den som en
möbel i en sommarstuga, eller i en våning i stan. Den
väger inte så mycket och kan lätt flyttas runt.”

“Rugged and summary, very friendly and informal.
I see Agnes as a gentle and warm person, timeless but
relaxed.”
In what environments do you see Agnes?
“Agnes fits well in many different types of environments,
but while I was working on the chair I pictured it as a
furniture fitting well in a summerhouse or city apartment. It is pretty light weight and can easily be moved
around.”
How would you describe your first collaboration with Ire?

Hur skulle du beskriva ditt första samarbete med Ire?
”Jag försöker alltid att förstå och tolka varumärket jag
samarbetar med och ta fram en möbel som passar dem,
något som behövs i deras sortiment och som bygger
på den kunskap och expertis de har inom företaget. Jag
utgår aldrig från mitt eller min studios behov, en möbel
är ett dynamiskt samarbete och Agnes bygger mycket på
Ires kunskap om material och fokus på långsiktighet.”

“I always try to understand and interpret the brand
I work for, and design products that suits the brand
rather than just expressing myself or the studio. The
materials used to make Agnes are the materials Ire use, I
didn’t see any reason for challenging them, and the chair
is built on their expertise and knowledge about materials and sustainability. To make a good product you need
a dynamic collaboration.”

För sin bekväma och nätta fåtölj Agda
har designstudion Front arbetat med
textilband, ett material som ofta är dolt
i stoppmöbler, och experimenterat
med klassiska vävtekniker.
For their comfortable and light weight
armchair Agda, design studio Front has
worked with textile straps, a material
often hidden in upholstered furniture,
and experimented with traditional
weaving techniques.

Klassisk och tydlig med
en spontan twist

Agda
Design: Front

”Att göra något som ser enkelt ut är ofta väldigt svårt,”
säger den svenska designstudion Front apropå sin fåtölj
Agda för Ire Möbel, en bekväm och nätt möbel i klassiska material.
De beskriver fåtöljen som en ”tydlig karaktär”,
som trots sin klassiska utformning ändå bär spår av
studions experimentella sätt att arbeta. Grundarna
Anna Lindgren och Sofia Lagerkvist, som arbetat ihop
sedan 2004, har precis flyttat till nya lokaler i Vasastan
i Stockholm, där de känner sig inspirerade av ett nytt
område. De har designat möbler för en imponerande
rad internationella varumärken, däribland Moroso,
Moooi, Kartell, Thonet och IKEA, men Agda är deras
första möbel för Ire.

“To do something that looks simple is often very difficult,”
says the Swedish design studio Front when talking about
their armchair Agda for Ire, a comfortable and light weight
piece of furniture in classical materials.
They describe the armchair as a ”distinct character”,
which regardless of its classic design still features traces
of the studio’s experimental ways of working. Founders
Anna Lindgren and Sofia Lagerkvist, who have worked
together since 2004, just moved their studio to a new
location in Vasastan in Stockholm where they feel inspired
by the new neighbourhood. They have designed furniture
for an impressive array of international brands, including
Moroso, Moooi, Kartell, Thonet and IKEA, but Agda is their
first furniture for Ire Möbel.

Berätta om er fåtölj Agda, vem är det?

Tell us about your armchair Agda, who is she?

”Agda är den nya bekantskapen som känns bekant på ett
trevligt sätt men ändå överraskar, en sån där vän som
man har en fantastiskt trevlig och avslappnad kväll med.”

“Agda is the new acquaintance that feels vaguely familiar in a nice sort of way, but still manages to surprise.
She is a companion to have a wonderful and relaxed
evening with.”

Hur ser man att det är ni som är formgivarna bakom den?
How could you tell that you are the designers behind it?
”Vi har arbetat fram den här fåtöljen i nära samarbete
med Ire, och ett av målen har varit att skapa en fåtölj som
känns både Ire och Front. Fåtöljen har ett klassiskt uttryck
genom valet av material, men uttrycket känns nytt och
uppdaterat med sättet vi vävt banden och den tunna lackademetallstommen som är i ton i ton med banden. Det är

“We have developed this armchair in close cooperation
with Ire, and one of the main goals has been to create
an armchair where you can feel the presence of both
Ire and Front. The armchair has a classic feel due to the
choice of materials, but the weaved textile straps and

”Vi har inspirerats av sadelgjord och
klassiska vävtekniker, men vi har
också använt oss av spontanitet och
oregelbundenhet för att ge fåtöljen
ett uppdaterat uttryck.”

en bekväm och nätt fåtölj, med nya tekniska lösningar och
materialkombinationer som textilband och metall.”
Vad var utgångspunkten med fåtöljen?
”Vi ville arbeta med ett klassiskt material som sadelgjord, ett material som ofta finns dolt i konstruktionen
och som vi också tycker passar Ire. Vi ville också arbeta
med vävning där vi har inspirerats av klassiska vävtekniker,
men vi har också använt oss av spontanitet och oregelbundenhet för att ge fåtöljen ett uppdaterat uttryck.
Agda har en nätt metallstomme som har en skirhet som
inte skulle vara möjlig i böjträ.”
Berätta lite om tillverkningen och miljöaspekten
runt fåtöljen, hur har era tankar utvecklats under
arbetets gång?
”Att göra något som ser enkelt ut är ofta väldigt svårt.
Det har varit många olika turer med tekniska lösningar
för att kunna få fram vävningen och komma på hur den
ska fästas på ett bra sätt, så att det ser sådär enkelt och
självklart ut. Vi har arbetat med elastiska textilband,
som finns i massa stoppade möbler men nästan alltid
är dolt. Men i den här fåtöljen finns inga material dolda,
vilket gör att den blir väldigt ärlig och tydlig.”

the thin metal tubes painted tone in tone gives it a new
and updated expression. It is a comfortable and light
armchair with new technical solutions and material
combinations, such as elastic textile straps and metal.”
What was the starting point of the armchair?
“We wanted to work with a classic material like saddle-girth, a material often hidden in the design of most
furniture, and we wanted to work with weaving. We have
been inspired by classic weaving techniques, but we
have also used spontaneity and irregularity to give the
armchair an updated expression. Agda has a light metal
frame that has a sheerness that would not be possible in
bending wood.”
Tell us a little bit about the manufacturing and
environmental aspect around the armchair, how
have your thoughts developed during the different
stages of work?
“Doing something that looks simple is often very difficult.
It has been a lot of work with the technical solutions,
not least to get the weaving right and to attach it in a
good way so it looks both simple and obvious. We have
worked with elastic textile straps which are found in a lot
of upholstery, but almost always hidden. In this armchair however, no material is hidden which makes it very
honest and environmental.”

Öronlappsfåtöljen Eva, av Broberg &
Ridderstråle, har en hög rygg och ett
huvudstöd som skärmar av omgivningen och ger användaren lugn och ro.
Fåtöljen har ett starkt visuellt uttryck,
och signalerar avskildhet.
With its high back and shielding headrest
the easy chair Eva, designed by design
studio Broberg & Ridderstråle, offers
the user peace and quiet. It is a piece of
furniture that stands out visually, but
at the same time signals privacy.

En öronlappsfåtölj som
signalerar avskildhet

Eva
Design: Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle, som drivit Broberg
& Ridderstråle sedan 2006, beskriver sin fåtölj Eva som
en stor personlighet som vågar ta plats i ett rum ”utan att
för den skull vara bullrig och högljudd”. I deras studio på
Kungsholmen i Stockholm jobbar dom med den första
prototypen av fåtöljen, som med sin höga rygg och avskärmande huvudstöd ämnar ge användaren ”lite lugn och
ro.” Broberg & Ridderstråle är kanske mest kända för sina
framgångsrika möbler och accessoarer för företag som
Klong, Asplund, Röshult och Adea, men de lägger minst
lika mycket tid på inredningar av butiker och privathem.

Mats Broberg and Johan Ridderstråle founded their studio
Broberg & Ridderstråle in Stockholm 2006. They describe
their new armchair Eva as a strong personality daring to
claim its space in a room, without “necessarily being noisy
and loud.” The first prototype of the armchair is standing
in their studio in Kungsholmen in Stockholm. With its high
back and shielding headrest it intends to give the user ”a
little peace and quiet.” Broberg & Ridderstråle is perhaps
best known for their successful furniture and accessories
for companies like Klong, Asplund and Adea, but they
spend as much time on shop interiors and private homes.

Vem är er fåtölj Eva?

Who is your armchair Eva?

”Eva är en öronlappsfåtölj med en extra hög rygg och ett
huvudstöd som skärmar av omgivningen och ger användaren lugn och ro. Det är en möbel som sticker ut visuellt,
men som samtidigt signalerar avskildhet. Eva har en stor
personlighet utan att för den skull vara högljudd.”

“Eva is an easy chair with an extra high back and a headrest
that shields the surroundings, giving the user peace and
quiet. It is a piece of furniture that stands out visually, but
at the same time signals privacy. Eva has a strong personality without being loud.”

Vad var utgångspunkten, själva grundidén, till fåtöljen?

What was the starting point, the basic idea, of
the armchair?

”Formgivare brukar ju önska sig öppna spelytor som inte
hämmar skapande och fantasi, men ibland kan en tydlig
brief vara tacksam - då har man vissa givna riktlinjer att
utgå ifrån. Vi skulle göra en öronlappsfåtölj och det första
som etablerades var det bågformade huvudstödet och de
framskjutande bakbenen som gav fåtöljen en uttrycksfull
karaktär. Det blev grunden som Eva byggde vidare på.”

“Designers usually wish for an open brief in order to not
limit the imagination, but sometimes it’s beneficial to
have some given guidelines to work from. We were asked
to do an easy chair with a high and sheltered back and
our initial idea was to do an arch-shaped head support.
This, and the projecting hind legs that give the chair it’s

”Eva har en stor personlighet utan
att för den skull vara högljudd. Det
är en möbel som sticker ut visuellt,
men som samtidigt signalerar
avskildhet.”

Ofta startar man ju med en soffa och utvecklar den
vidare till en serie eller familj. Kändes det ovant att börja
med en fåtölj som solitär?
”En fåtölj av det här slaget är för oss mer besläktad
med en stol än en soffa, och därför kändes det inte så
konstigt att behandla Eva som en solitär. En möbel får
ofta ett andra liv efter att den lanserats, vilket är något
man som formgivare sällan styr över själv. Därför är en
vidareutveckling av en familj inte omöjlig. Vi betraktar
aldrig ett projekt som helt avslutat.”
Berätta lite om tillverkningen och miljöaspekten
runt fåtöljen, hur har era tankar utvecklats under
arbetets gång?
”Ire driver ett väldigt aktivt och progressivt arbete med
miljövänlig anpassning av produktionen. Därför utgick vi
från enkla men hållbara material med bästa förutsättningar att både vara skonsamma mot miljön och samtidigt fungera som en hållbar produkt. Vi har alltid varit
övertygade om att en möbel som inte slängs är en möbel
som fungerar bäst för både människa och miljö.”

expressive character, became the base that Eva started
out from.”
Often you start with a sofa and develop it to a series or a
family. Did it feel strange to start off with an armchair?
“An armchair of this kind is more related to a chair than
a sofa, and therefore it was not strange to treat Eva as
a furniture standing on its own. But that doesn’t mean
it can’t work the other way around, a solitary armchair
becoming an extended seating family. A lot of our products actually gets a second life after they are launched,
which is outside of our control. This means further
development of more pieces in the same family is not
impossible. We never consider a project really finished.”
Tell us about the manufacturing and environmental
aspects of the armchair, how have your thoughts developed during your work?
“Ire is actively pursuing an environment-friendly production. Therefore, we chose simple but durable materials with the best qualities both for the environment
and at the same time for longevity. We have always been
convinced that a piece of furniture not thrown away
quickly is a furniture that works best for both humans
and the environment.”

Fåtöljen Estrid av Emma Olbers har
hämtat sin inspiration från den klassiska
klubbfåtöljen som uppdaterats och
fått en samtida kostym. Fåtöljen har
en stomme i ask och lösa dynor med
avtagbar klädsel.
The lounge chair Estrid is designed by
Emma Olbers with inspiration from
the classic club chair, which has been
updated for a more contemporary look.
The chair has a frame in ash and loose
cushions with detachable covers.

Lättförståelig och ärlig

Estrid
Design: Emma Olbers

”Man har ofta en särskild relation till sin favoritfåtölj,
den blir en plats att dra sig undan till, en trygg punkt,”
säger formgivaren Emma Olbers.
För Ires nya Character Collection har hon designat
fåtöljen Estrid, som hon beskriver som en samtida klubbfåtölj, en ”lättförståelig och ärlig fåtölj, som är fin från
alla håll.” I hennes studio på Södermalm i Stockholm,
som hon arbetat från i närmare 20 år, går omtanken för
miljön som en röd tråd genom allt hon skapar, det ska
vara enkla vackra naturmaterial, varsamt producerat
och hålla länge. Hon har samarbetat med en rad skandinaviska företag, från Skagerak i Danmark till Asplund,
Skultuna, Tre Sekel och Eldvarm i Sverige, och sedan 2016
är hon creative director för Ire.
Hur skulle du beskriva din fåtölj Estrid om hon var en
karaktär i ett rum?
”Fåtöljen är varm, mjuk och inlyssnande, en karaktär
med lite erfarenhet. Den är vis och beskådar det som
sker i rummet. Jag ser Estrid som en karaktär med
historia, fåtöljen är generös och tål långa diskussioner
om livet.”

“You often have a special relationship to your favourite
armchair, it becomes a place to retreat, a safe space,” says
designer Emma Olbers.
For Ire´s new Character Collection she has designed
the easy chair Estrid, which she describes as a contemporary club armchair, an ”easy-to-understand and honest
armchair that is nice from all directions”. In her studio at
Södermalm in Stockholm, where she has been working
for almost 20 years, sustainability has been consistent
throughout everything she creates. Products should
preferably be made from simple and natural materials, be
carefully produced and last for a long time. She has collaborated with a number of Scandinavian companies, from
Skagerak in Denmark to Ire, Skultuna, Asplund, Tre Sekel
and Eldvarm in Sweden, and since 2016 she also works as
creative director of Ire.
How would you describe your armchair Estrid, if she was
a character in a room?
“The armchair is warm, soft and enlightening, a character
with experience. A bit of of an old wise lady observing
her surroundings. I see Estrid as a person with a history, a
generous armchair enjoying long discussions about life.”

Varifrån har du hämtat inspiration?
Where did you get your inspiration?
”Inspirationen kommer från den klassiska klubbfåtöljen.
Jag ville att Estrid skulle kännas klassisk men ändå samtida,
ha en hårdare utsida men vara mjuk och inbjudande inuti.”

“The inspiration comes from the classic club armchair.
I wanted Estrid to feel classic but still contemporary, to

”Jag ser Estrid som en karaktär med
historia, fåtöljen är generös och tål
långa diskussioner om livet.”

Hur ser man att det är du som är formgivaren bakom
den, kan man känna igen din hand?

have a harder outside but to be soft and inviting on the
inside.”

”Fåtöljen är ganska enkel, lättförståelig och ärlig. Den
har en stomme i ask som man ser, och lösa dynor med
avtagbar klädsel. Den är lättskött och nästan tråkigt
praktisk, precis som jag. Och den andas lite 60-tal, vilket
många av mina möbler gör. Jag tror det har att göra med
att mina föräldrar köpte hela sitt bohag på 60-talet och
jag har växt upp med dessa klassiker.”

How could someone tell that you are the designer
behind it?

Berätta lite om tillverkningen och miljöaspekten
runt fåtöljen, hur har dina tankar utvecklats under
arbetets gång?
”För en möbel är tillverkningsprocessen och materialvalet den viktigaste miljöaspekten. Estrid tillverkas i Tibro i
Västergötland och följer såklart de svenska lagarna för
utsläpp. Stommen är av massivträ som ger lite CO2-
utsläpp och sen är hela fåtöljen lätt att ta isär när den ska
återvinnas. Estrid är enkel att underhålla eller uppdatera
eftersom klädseln är avtagbar. Den är enkel och ärlig.”

“The chair is quite simple, easy to understand and
honest. It has a frame in ash wood that is visible and it
has lose cushions with removable covers. It’s easy to
take care of and almost boringly practical, just like me.
And you can sense a flirt with the 60’s, as in many of
my designs. I think it has to do with my parents buying
almost all of their classic Scandinavian furniture in the
60’s, which I came to grow up with.”
Tell us about the manufacturing and environmental aspect
of the armchair, how have your thoughts developed
during the work?
“For a piece of furniture the manufacturing process
and the choice of materials play an important role
when it comes to the environmental impact. Estrid is
manufactured in Tibro in Västergötland where we have
stringent Swedish laws regarding emissions. The frame is
made of solid wood which only produces small amounts
of CO2 emissions and the entire armchair is easy to
disassemble when it is finally time for recycling. Estrid
is easy to take care of and easy to update because of the
removable covers. It’s simple and honest.”

”Vår ambition – att göra stoppmöbler av bästa kvalité –
har funnits med oss sedan starten 1939. Sedan många
år tillbaka har vi också ett stort fokus på att hitta de
bästa materialen för miljön, och arbetar med långsiktighet i alla led.”
Thomas Ahlgren, produktutvecklare

Soffor

Altero A
Carl-Henrik Spak

Altero B
Carl-Henrik Spak

Original
Ire Design

Original Bäddsoffa
Ire Design

Armilla
Emma Olbers

Cabaré
Carl-Henrik Spak

Puzzel
Carl-Henrik Spak

Rejoin
Emma Olbers

Como
Mattias Stenberg

Dormi
Josefin Alpen

Sofo
Emma Olbers

Sofo Upper
Emma Olbers

Epoka
Carl-Henrik Spak

Hanna
Emma Olbers

Stay
Ire Design

Vanity
Carl-Henrik Spak

Infini
Carl-Henrik Spak

Infini Grande
Carl-Henrik Spak

Mattias Stenbergs ambition när han
ritade soffan Como var att få fram en
soffa som utstrålar stram elegans,
samtidigt som han ville att den skulle
vara inbjudande och andas ledighet.
I Italien och närmare bestämt i Como
hörde Mattias första gången uttrycket
”Sprezzatura”, vilket antyder att någon
är lite ledigt elegant och har en egensinnig stil. Där av namnet Como. Soffan
kompletteras nu med en fåtölj som är
välklädd och har glimten i ögat.

Fåtöljer

Agda
Front

Agnes
Andreas Engesvik

Chorus
Mattias Stenberg

Clipper
Carl-Henrik Spak

Collar bäddfåtölj
Jesper Ståhl

Como
Mattias Stenberg

Dormi
Josefin Alpen

Epoka
Carl-Henrik Spak

Estrid
Emma Olbers

Eva
Broberg & Ridderstråle

Hanna Tärnsjö
Emma Olbers

Infini
Carl-Henrik Spak

Inline
Carl-Henrik Spak

Rejoin
Emma Olbers

Sofo
Emma Olbers

Visit
Carl-Henrik Spak

Övrigt

Eclips Moon/Sun
Ire Design

Luggage Trunk/Bag/Box
Ellinor Eriksson

Luggage Bag/Box Tärnsjö
Ellinor Eriksson

Opus
Carl-Henrik Spak

Ritz
Jesper Ståhl

S-wood
Emma Olbers

För fler varianter se www.iremobel.se

www.iremobel.se

