




Når viden sidder i væggene
Vi er med fra starten. Når førskolebarnet lærer at stave sit navn og binde sine snørebånd.

Når første klasse læser deres første kapitel og lærer de små tabeller. Når eleven kommer til 
sin sidste eksamen og får sin afsluttende karakter. Vi findes i fællesrum, klasseværelser og 
lærerværelse. Det har vi gjort siden vores historie begyndte; da Tranås Skolmöbler i Sverige 
blev grundlagt i 1896.

Vores viden sidder i væggene og i møblerne på skolen - dybt i træets årer. De har gennem 
årene fået patina af liv og læring, men funktionen og strukturen forbliver. Vi har udviklet og 
nytænkt. Ændret og strømlinet. Moderniseret vores designs og lanceret nye produkter.

Efter mere end 125 år føler vi os trygge ved vores forretning, men det betyder ikke, at vi 
læner os tilbage i stolen. De seneste år har vi også taget skridtet uden for skolemiljøet og er 
blevet en afSkandinaviens førende virksomheder indenfor udvikling og salg af indretnings-
løsninger på kontorer, værksteder og lagre. Sono består, udover Tranås Skolmöbler, af Form 
o Miljö, Ergoff, GBP og Sonesson. 

Vi er Sono. Velkommen!



Donut



Kollektionen, der er inspireret af glaserede kager, består af puf, taburet, bord og knagerække. De legende 
farver og former skaber en blød og varm atmosfære i rummet. Møbler der er sjove for eleverne at bruge. 
Møbler der giver et skønt strejf af dejlige farver i skolemiljøet. Puffen er udstyret med en slids, der gør det 
muligt at opbevare den rundt om søjlerne på bordet eller taburetten. På denne måde bliver det puffens 
naturlige sted, når den ikke er i brug. Pufferne kan også hænges på flotte vægkroge.

Designer
Caroline Olsson

Indretningsarkitekt Caroline Olsson har 
arbejdet med projekter indenfor skolemiljøet 
i næsten 10 år. Hun fik idéen til at skabe sin 
egen kollektion, da hun følte, at markedet 
manglede en bestemt type møbler. Hendes 
kollektion begyndte at tage form og  
inspireret af formen på donuts, skabte hun 
en attraktiv kollektion, som er meget nem at 
forelske sig i.

Inspireret af 
glaserede kager

FORM O MILJÖ



Atlas



Atlas Bord  
Atlas bordet, med søjlestandere, kan kombineres 
og tilpasses mange typer rum. Vælg mellem  
forskellige farver og sæt dit eget præg på 
rummet. En smart funktion ved bordet er de 
justerbare fødder, så der kan kompenseres for 
ujævne gulve.

Designere

Designduoen Pierre Sindre og Patrik 
Bengtsson begyndte deres samarbejde, 
mens de var studerende. Da de er  
bosiddende to forskellige steder i Sverige, 
bliver deres samarbejde samtidig en oplagt 
mulighed for at mødes. Fælles for dem er 
deres store interesse for design og passion 
for møbeldesign.

Pierre Sindre  
Patrik Bengtsson

Atlas Taburet 
Taburetten er justerbar. På Atlas kan du sidde 
både højt og lavt, takket være den  
højdejusterbare funktion. Taburetten til dem, 
der kan lide at vippe og til dem, der kan lide at 
sidde stabilt. En skammel der, helt enkelt, er nem 
at holde af.

Aktivt lærede 
og nysgerrige 

TRANÅS SKOLMÖBLER



Stig

FORM O MILJÖ

Stig er en opbevaringsserie af modul- 
opbyggede møbler, der kan kombineres i 
uendelige former. Skab dit eget møbel og lad 
det vokse med tid og rum. Stig er inspireret af 
livet og naturen og er miljømærket af både 
Svanemærket og Möbelfakta.

Serien er velegnet til alle typer aktiviteter 
og rum. Modulernes dynamiske former kan 
sættes sammen og giver dig derfor uanede 
muligheder for at indrette rummet.

Skab et miljørigtigt univers i dit rum. 
Stig er et naturligt valg. Og uanset hvilke moduler 
du vælger, kan du være sikker på, at du vælger 
miljørigtigt.

Stig er alsidig og veksler mellem træ og tekstil, 
bløde siddepladser og smart opbevaring. Udforsk 
rummene i rummet, sæt dig ned med vennerne 
eller læs en bog i rolige omgivelser.



Add

Designer
Fredrik Mattson

Fredrik Mattson er designer og indretnings-
arkitekt. Han er uddannet på Sveriges  
største kunsthøjskole og har studeret  
møbeldesign i flere år. Karakteristisk for 
hans design er bestræbelsen på at bevare 
det autentiske gennem hele design- 
processen fra skitse til færdigt møbel. Han 
tager således sjældent tekniske genveje, 
hvis det risikerer at påvirke slutresultatet.

TRANÅS SKOLMÖBLER

Add Stol  
Stolen er med tilbagetrukket stoleryg, som giver 
et stilrent udtryk. Den afrundede form på  
forkanten af sædet giver plads til benene og 
åbner op for en friere siddestilling. Møbelserien 
indeholder også et bord, som passer perfekt til 
stolen.



Akustik



Lydabsorberende 
Vi tænker nyt. Vores nyeste skabslåge Akustik 
fungerer dels som et supplement til allerede 
monterede loftabsorbenter, dels som en enkelt 
lyddæmper i rum, hvor det ikke er muligt at 
montere i loftet. En stor fordel er, at dørene er 
i det rigtige højdeniveau for effektivt at fange 
støj fra personer, der færdes i gangene.

Miljøbevidst 
Tekstilpladen i Akustik består af gebrugs  
materialer såsom polyesterfiber, som  
fremstilles af genbrugte plastflasker og fra                  
overskudstekstil fra tøjindustrien.

Overkommelig 
Ved at vælge Akustik bliver det billigt at          
indrette nye lokaler og muligt at renovere  
ældre. Rammen fra gamle skabe kan  
genbruges, så det kun er nødvendigt at  
udskifte lågen til Akustik. På den måde fremmes 
både økonomien og det cirkulære møbel flow.

Formgivare
Cornelia Olsson

Nume natenist prat arum recatur, 
amusdanti toreium quiduci ommo quaturi 
busandent porem repe explit quidign 
impore eum et volorpos pa consequosam 
non ne lab idignimus sed que nobitas 
sincitatque verciam, tem nonsed mag-
nihilla dus de pro idelles quunt vellam 
etur aspide destiiscitat unto blabor sandi 
nus, voloritiam idelles quunt vellam etur 
aspide destiiscitat unto blabor.

Fokus på skolens 
lydniveau

Testet i et laboratoriemiljø 
Dørens lydabsorbtionsevne er målt og testet         
i laboratoriemiljø i henhold til ISO 354:2003 
og dens lydabsorptionsklasse i henhold til ISO 
11654:1997.

Læs mere om vores resultater i folderen om 
lyddæmpende døre, Akustik.

SONESSON INREDNINGAR



Kulle



Bord 
Et smart bord med flere funktioner. Flytbar og 
fleksibelt. Blyanter kan nemt placeres i den 
praktiske opbevaringsboks, som du kan udstyre 
bordet med. Bordet fås med eller uden hjul og i 
forskellige størrelser, så de passer i forskellige 
rum. Som prikken over i’et kan du montere en 
farverig bordskærm betrukket med slidstærkt 
stof.

Designer Kulle

Hanna Wik  
Robert Wettebrands

Kulles formsprog beskrives bedst som  
klassisk og rent og er kendetegnet ved 
et tidløst design. Hanna og Robert har 
undersøgt, hvordan børn foretrækker at 
sidde og hvor længe. Med dette in mente 
har de designet deres møbler til skolemiljøet. 
Møblerne fungerer i dag - og i fremtiden. 
Tidløshed får et produkt til at føles rigtigt for 
en bred skare. De skaber simpelthen et flot 
design, der ikke udfordrer eller skiller sig ud 
for nogen.

Taburet 
Taburetten muliggør varierede siddestillinger. Du 
kan for eksempel sidde på langs eller på tværs af 
taburetten og have fødderne på gulvet eller  
hvilende på fodstøtten. Kulle er tilpasset, hvordan 
børn foretrækker at sidde og hvor længe. Vælg 
med eller uden polstring. Taburetterne kan nemt 
stables og opbevares på den tilhørende vogn.

Design til aktive 
klasseværelser

FORM O MILJÖ
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Møbler med 
innovativt design
Formen på bordene gør det muligt at arrangere dem på en legende måde for at danne en række  
forskellige konstellationer. Bordene kan bruges alene eller i grupper af 3, 4 eller 5. Dette skaber  
forudsætningerne for, at eleverne kan interagere med hinanden på en sjov og naturlig måde. Bordet 
er udviklet i overensstemmelse med de nyeste læringsmetoder.

Designer
C+B Lefebvre

C + B Lefebvre har designet high end 
produkter på internationalt niveau i over 
20 år. I deres design lægger de stor vægt 
på brugen, formsproget og teknologien og 
balancen mellem dem. Deres innovative 
idéer giver nye perspektiver. Produkterne er 
kommercielle og kulturelle succeser og de er 
anerkendt for deres design overalt i verden. 
Catherine og Bruno Lefebvre grundlagde 
deres virksomhed efter lang erfaring fra 
både bureauer og i branchen generelt.

TRANÅS SKOLMÖBLER



BST
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Fungerer i alle miljøer 
Indretningssystemet BST er et af vores 
bedst sælgende produkter og  
passer perfekt ind – uanset om det er 
til børnehaven, skolen, biblioteket eller 
kontoret.

Hylden med knagerække fås nu også 
med låsbar dør. Vælg mellem stål- eller 
laminatdør.



Sara

Designer
Louise Hedenström

Louises design har et distinkt og grafisk 
udtryk men samtidig et organisk præg 
og en høj grad af humor. Funktionen er 
naturligvis vigtig, men hun graver gerne 
videre for at finde produkternes øvrige 
værdier; det der bygger en historie og 
kan udvikles over tid. Der er unægteligt 
en forkærlighed for metal. Louise kan 
godt lide, når hendes design rækker ud 
og ender steder der omfavner alle. Og 
det er selvfølgelig oplagt at det skal 
være bæredygtigt.

TRANÅS SKOLMÖBLER

Sid hvor du vil!  
På sædet, på ryglænet eller på benken

Med Sara-serien kan eleverne hygge sig 
og få slappet af i pauser og frikvarterer. 
Pæn og holdbar og passer til både gang-
arealer og mødelokaler. Serien er fleksibel, 
så den kan tilpasses alle rum og behov.



KONTOR 
Ergonomisk kontorindretning til en langtids    
holdbar arbejdsdag.

Kontormøbler der opfylder dine behov samt    
kendetegner virksomhedens identitet. Derfor 
tilbyder vi et stort og konkurrencedygtigt udvalg 
af kontormøbler. Vi har et bredt produktsortiment, 
der bidrager til en langtidsholdbar arbejdsdag. 
Til at sikre holdbarheden tages både kvali-
teten, miljøet og den sociale dimension med i                  
betragtning. 

SKOLE 
Moderne indretning, der fremmer pædagogikken.

Skole og børnehave er stedet, ud over               
hjemmet,  hvor børn tilbringer mest tid. Det miljø 
børn opholder sig i påvirker deres indlæring, så det 
er derfor ekstra vigtigt for os at tilbyde en række 
produkter

som muliggør et skolemiljø, der afspejler børnenes 
behov. Vi arbejder aktivt for at vores produkter  
certificeres efter Svanemærket og Möbelfakta.

VORES FORRETNINGSOMRÅDER



OMKLÆDNINGS- OG OPBEVARINGSSKABE 
Opbevaringsskabe med uanede muligheder, 
skræddersyet til dine behov.

Vores skabe leverer en praktisk opbevarings-
løsning som både skaber et ryddeligt miljø og 
udnytter den tilgængelige gulvplads optimalt. 
Vælg imellem mange forskellige løsninger og 
bliv inspireret af de utallige kombinations-    
muligheder. Hver model har sine fordele. Du er 
altid velkommen til at kontakt os og få personlig 
service. Vi har lang erfaring med design,  
projektering, montering af omklædnings- og 
opbevaringsskabe.

INDUSTRI 
Ergonomisk og sikker arbejdsplads.

Bæredygtighed gennem god ergonomi er i 
dag en hygiejnefaktor til en sund arbejdsplads. 
Ved at skabe en arbejdsplads der bygger på 
ergonomiske principper og fleksibilitet, kan 
personalet arbejde langsigtet, bæredygtigt 
og sundt. Vores erfarne personale hjælper dig 
med at finde de rigtige løsninger til netop din 

virksomhed.



www.sono.dk




