
Straw



KUMI Trend  
– Vårt stilsäkra  
premiumsegment.
Genomtänkta 
möbler som 
kombinerar 
nyskapande design 
med en stark 
känsla av tidlöshet.

Svensk tillverkning



Straw stol  
– Skön även vid långa sittningar

Straw är en svensktillverkad stol i askfanér med ben, 

ryggstativ och armstöd i lackat stål. Straw finns både 

som stol och karmstol och de fina detaljerna, utmärker 

den inte bara från andra utan innebär också att stolen 

passar väl in i många skiftande typer av miljöer så som 

konferensrummet, föreläsningssalen, entrén, matsalen…

Stolen Straw med sitt 
vikta ryggstöd som 
unik detalj, finns i två 
olika utföranden; med 
och utan armstöd. 



”Sittvänlig stol 
med karaktär”

Charlie Styrbjörn, designer

Vi ville göra en välkomnande konferensstol som inte bara är snygg 
att titta på utan som även är bekväm och praktisk. Resultatet blev 

Straw. En stol med spännande former, en stark identitet och som  
– viktigast av allt – är omtalat skön att sitta på. Länge.

Olika höjder och färger – genom att matcha de olika 

produkterna i kollektionen Straw med varandra är det 

enkelt att få fram ett unikt resultat. Inte minst som det 

även finns möjlighet att specialbeställa färgen på alla 

lackade stålpartier.



Straw bord
– Spännande och slitstark design

På designbordet Straw är det framför allt de plattovala benen som står i fokus. 

Detta då placeringen av dem skapar en oregelbundenhet där de mjuka och 

lekfulla formerna ändras utifrån vilket håll som man betraktar bordet. Den 

fasade bordsskivan som finns i flera olika färger, är tillverkad i plywood och den 

oväntade känslan av denim har uppnåtts genom att skivan har försetts med en 

strukturerad yta av plex-laminat.

Straw bord 
finns i fyra 
storlekar:

2000x900 mm
1600x800 mm
1200x800 mm
800x800 mm



Straw pall – Stilren och lättplacerad

Straw pall delar sitt formspråk med vår stol från samma svensktillverkade serie.  

De karaktäristiska benen är gjorda i lackat stål medan sitsen med sina mjuka former 

är tillverkad i slittåligt plex-laminat. Straw finns i flera olika utföranden och färger 

och passar därför fint in på så väl kontoret som i konferensrummet, matsalen, skolan 

och entrén.

Straw pall finns 
i tre sitthöjder:

450 mm 
650 mm
750 mm



Med armstöd blir 
inte bara Straw 
upphängningsbar 
utan får också atti-
tyd nog att fungera 
som stilleben. 
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Vår lättplacerade pall Straw 
finns i tre olika höjder och 
sitsen kan fås i askfanér 
alternativt i grått eller svart 
plex-laminat.

Det graciösa 
designbordet 
Straw finns 
i fyra olika 
storlekar och 
underredet 
finns som 
standard i 
grå- eller svart-
lackerad stål 
men kan fås i 
andra färger på 
beställning.

Stilsäkra Straw 
passar utmärkt 
som en skön 
extrastol på 
kontoret.
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