Möbler för
hela livet.
Hållbar inredning för skola, vård och
omsorg samt kontor och offentlig miljö.

OM OSS

Genom tid och rum.
Form o Miljö har möblerat skolor, kontor och verksamheter inom vård
och omsorg i över 25 år. Våra möbler kan vara med från förskolan till
universitetet, genom arbetslivet och till en bekväm vardag på ålderns
höst. Idag och imorgon inreder vi för hela livet.
Vi har eget designteam och tillverkar det mesta i eget hus, men vi
samarbetar även med andra formgivare och tillverkare som tycker
kvalitet och miljö är lika viktigt som oss. De som också återbrukar,
återvinner och bryr sig om material som blir över. För i slutändan
leder det till att vi kan märka ännu fler av våra möbler med Svanen,
Möbelfakta och Giftfri Förskola.
Vi tillverkar och levererar möbler med omtanke för människa och
miljö, möbler i tidlös design som förs vidare i generationer.
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STIG - form av liv och natur.

N
VA

ENMÄRK

STIG är en förvaringsserie av modulära möbler som kan förenas i oändlig
form. Skapa din egen stig och låt den växa med tid och rum.
STIG är inspirerad av liv och natur, miljömärkt av både Svanen och Möbelfakta.
Serien passar alla typer av verksamheter och alla typer av rum. Modulerna kan
förgrenas och på så sätt skapa en föränderlig STIG genom lokalen.

E

T

S

STIG är mångsidig, växlar
mellan trä och textil, mjuka
sittplatser och smart förvaring.
Vandra längs stigen, utforska
rummen i rummet, slå dig ner
med vännerna eller läs en bok
i stillheten.
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STIG förvaringsserie

STIG 1-fack på hjul

STIG sittkub

STIG 900 4-fack på hjul

STIG 2 st 1,5-fack
på sockel

STIG 4-fack på ben

STIG rak sittpuff

STIG 600 sittpuff

STIG hörnmodul
1,5-fack på sockel

STIG T-modul 2 st
1,5-fack på sockel

STIG 9-fack på hjul

STIG 900 2-fack
med sittdyna på hjul

STIG T-modul
3-fack på sockel

Börja skapa - en Svanenmärkt möbelslinga.
STIG är ett naturligt val och
oavsett vilka moduler du väljer
kan du vara trygg med att du
skapar en miljömärkt stig.

När du skapar din STIG finns flera träslag, textilier, kulörer, dörrar och utdragslådor att välja mellan. Det bästa är att du bara kan göra schyssta val: du får
detaljer efter smak och en stilfull och funktionell helhet som dessutom är snäll
mot miljön. Serien är miljömärkt av Svanen och Möbelfakta, vilket innebär att
den uppfyller de högsta kraven kring miljö, kvalitet och socialt ansvar. Som
exempel strävar vi alltid efter att använda återvunnet material, FSC-märkt trä
och har en nollvision gällande spill i produktionen.
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STIG är funktionell och bekväm, den ger smart förvaring,
sköna sittmöjligheter och kan dessutom dela av ett helt rum.
Modulerna i serien kan förgrenas i en T-möbel, vilket gör att
stigen kan löpa vidare åt olika håll. Du kan skapa ett vägskäl
eller små rum i rummet som fyller olika funktioner.
STIG sittmodul med
belysning sh 590

STIG sittmodul med
belysning sh 210

Mer information om utföranden och tillval finns på formomiljo.se
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AIR modulsoffa

AIR - harmoni i rummet.
AIR anpassar sig efter omgivningen, ödmjuk, men ändå en
bekväm och viktig detalj för
harmonin i rummet. Sitt var
och hur du vill.

AIR är en serie sittmöbler där varje möbel kan stå för sig själv eller
kombineras med andra medlemmar i familjen. Kombinera moduler till en öppen möbel eller skapa avskildhet med höga ryggar när
koncentration och lugn behövs.
AIR finns som fåtölj, sittbänk och soffa i flera olika utföranden. På
sitsen kan rygg och gavlar i olika former monteras. Välj hög eller låg
rygg, svängd eller rak sits. Skapa form och uttryck efter rummets
karaktär.

AIR 1-sits modul

AIR fåtölj
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AIR fåtölj med hög rygg

AIR 2-sits modul med rygg

AIR 900 sittmodul
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AIR 2-sits soffa med hög rygg

AIR 2H2 modulsoffa

MYSMAJA - livet och lugnet.
MYSMAJA kan förändra ett rum
på bara några sekunder. Stapla
en gradäng, bygg en koja, en
rymdfarkost eller en riddarborg,
plana ut och låt vila en stund.
Väck kreativiteten till liv igen.

MYSMAJA är allt mellan himmel och jord, men kanske mest av
allt en lekfull och ommöblerbar sitt- och vilomöbel för skola
och förskola.
MYSMAJA är snäll mot miljön och märkt av både Möbelfakta
och Giftfri förskola. Dynorna är stoppade med kallskum, tyget
är avtagbart och kan tvättas om det behövs. Det finns flera
tygfärger att välja mellan, anpassa efter rum eller varför inte
låta barnen välja sina favoriter?

MYSMAJA gradäng
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STIG förvaringsserie är framtagen för att passa vilken miljö du än ställer den i.
Läs mer om STIG på formomiljo.se

För frågor och beställning info@formomiljo.se | 08-556 062 20
Följ oss på sociala medier @formomiljo

