
Møbler til 
hele livet.
Holdbar indretning til børnehave og skole  
samt til kontor og offentlige miljøer.
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Gennem tid og rum.
Form o Miljö har møbleret skoler, kontorer og virksomheder indenfor 
pleje og omsorg i over 25 år. Vores møbler kan bruges fra børnehave til 
universitetet. Lige fra starten af arbejdslivet til senior tilværelsen.
Vi indretter i dag, i morgen og for hele livet.
 
Vi har eget designteam og producerer det meste selv. Vi samarbejder 
også med eksterne designere som mener at kvalitet og miljø er lige så 
vigtigt som det er for os. Genbrug og overskudsmateriale er et vigtigt 
fokusområde. Det betyder at endnu flere af vores produkter er Svane 
mærket, Möbelfakta godkendt og en del af Giftfri Förskola.
 
Vi producerer og leverer møbler med omtanke for mennesker og miljø 
i et tidløst design som kan videreføres i generationer.

OM OS



STIG er en serie af opbevaringsmøbler, som kan sammensættes på uendeligt 
mange måder. Skab din egen sti og lad den vokse med tiden og rummet. 

STIG er inspireret af liv og natur. Miljømærket af både Svanen og Möbelfakta. 
Serien passer til alle typer virksomheder og alle typer af lokaler. Modulerne 
kan frit sammenbygges og på den måde skabe en ny sti i rummet.

Kollektionen STIG er navngivet efter det svenske ord stig som, udover at være 
et drengenavn, direkte oversat betyder sti på dansk.

STIG er alsidig, veksler 
mellem træ og tekstil, bløde 
siddepladser samt smart og 
funktionel opbevaring. Gå på 
opdagelse langs stien, hygge 
og leg med vennerne eller læs 
en bog i stilhed.

STIG - formet af liv og natur.
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Når du skaber din STIG findes der flere trævarianter, tekstiler, farver samt 
forskellige låger og udtræksskuffer at vælge imellem. Det bedste er at du kun 
kan træffe gode valg. Detaljer efter eget valg, stilfuld og funktionel helhed, som 
samtidig er miljøvenlig. Serien er miljømærket af Svanen og Möbelfakta, hvilket 
indebærer at den opfylder de højeste krav til miljø, kvalitet og socialt ansvar. For 
eksempel bestræber vi os på altid at anvende genbrugsmateriale, FSC-mærket 
træ og har en vision om nul spild under produktionen.

STIG er et naturligt valg og 
uanset hvilke moduler du 
vælger, kan du være tryg ved at 
du skaber en miljømærket sti.

Begynd at skabe - en Svanenmærket møbelserie.
STIG er funktionel og behagelig, og giver smart opbevaring, 
skønne siddemuligheder og kan desuden opdele et helt rum.
Modulerne i serien kan forgrenes i T-moduler, så stien kan 
fortsætte i forskellige retninger. Du kan lave en vandresti 
eller lave små opholdssteder i rummet, som giver mange 
muligheder.

Flere informationer findes på sono.dk

STIG 900 2-rum 
med pude og hjul

STIG kvadrat siddepuf STIG rektangel siddepuf STIG 600 siddepuf

STIG T-modul 
6-rum i birk med ben

STIG T-modul 2 st 
1,5-rum i birk med ben

STIG 900 4-rum i birk med 
hjul og bagbeklædning

STIG hjørnemodul 
2-rum i birk med sokkel

STIG opbevaringsserie

STIG 1-rum i hvid med sokkel STIG 2 stk 1,5-rum 
i grå med sokkel

STIG 6-rum stående i 
grå med sokkel

STIG 3 stk 1,5-rum  
i hvid med ben

STIG siddemodul med 
belysning sh 590 i birk

STIG siddemodul med 
belysning sh 210 i hvid
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AIR er en serie siddemøbler, hvor hvert møbel kan stå for sig selv eller 
kombineres med andre medlemmer i familien. Kombiner modulerne 
til et åbent møbel, eller opdel med høje rygge, når koncentration og 
stilhed er et krav.

AIR kollektionen fås som lænestol, siddebænk eller som sofa i flere 
forskellige udformninger. På siddebænken kan påmonteres ryg og 
gavle i forskellige former. Vælg mellem høj eller lav ryg, buet eller lige 
sæde. Skab form og udtryk efter rummets karakter.

AIR tilpasser sig efter omgivel-
serne. Afdæmpet, bekvem og 
en vigtig detalje for harmoni i 
rummet. Sid hvor og hvordan 
du vil.

AIR - harmoni i rummet.

AIR lænestol med høj ryg

AIR 1 pers. siddebænk

AIR siddebænk 90°

AIR 2 pers. siddebænk med ryg AIR 2 pers. sofa med høj ryg

AIR 2H2 modulsofaAIR lænestol

AIR modulsofa
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MYSMAJA er alt mellem himmel og jord, men måske mest af 
alt en serie af sidde- og hvilemøbler til børnehave og skole, 
som børn kan lege, bygge og hygge med.

MYSMAJA er god for miljøet og er mærket med både 
Möbelfakta og Giftfri förskola. Puderne er fyldt med koldskum, 
stoffet er aftagelig og kan vaskes efter behov. Der er mange 
stoffarver at vælge imellem, tilpasset efter rummet eller 
hvorfor ikke bare lade børnene vælge deres favoritter?

MYSMAJA kan forandre et 
rum på bare få sekunder. Lave 
siddepladser, bygge en hule, et 
rumfartøj eller en ridderborg. 
Væk kreativiteten til live igen.

MYSMAJA - livet og stilheden.

MYSMAJA siddepladser



 Ved spørgsmål og bestilling: support@sono.dk - Tlf. +45 9725 2888

STIG-opbevaringsserien er designet til at passe ind i det miljø som du sætter den i. 
Læs mere om STIG på sono.dk

Vi indretter til hele livet




