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Mångfacetterat 
och fräscht för utelivet

Förra årets tendenser när det gäller utemöbler håller i sig. 
Vi ser även i år mycket i massivt trä liksom lätta, tunna metallmöbler. 

Vid sidan om de nätta metallmöblerna har många också satsat på de 
bekväma sofforna med bulliga kuddar, som kan vara utomhus även under dåliga 

väderförhållanden. Och flera designer har utvecklat den klassiska, hopfällbara 
regissörsstolen. Extra spännande och lockande är de mer exotiska möblerna.

Även i varmare klimat behövs möbler 
som är vattenavvisande och mot-
ståndskraftiga mot UV-strålning. 

Detta är faktiskt stort på kontinenten och 
här hemma en nödvändighet. Vi värdesätter 
också material som kan återanvändas och är 
certifierade liksom vi har krav på ergonomi 
och liten materialåtgång. Allt detta infrias i de 
mesta som designas för utomhusbruk idag.

Trä är stort
Flera av de stora företagen och formgivarna 
har skapat intressanta möbler i trä. En pjäs 
som sticker ut är Square från danska Cane-line. 
Det är soffa och fåtölj i en originell design av 
Foersom & Hiort-Lorenzen. Ett kraftigt  
nät av teak ger ändå en viss lätthet åt möb-
lerna – man ser igenom. Square är som en 
rätlinjig skulptur. Materialen i fyllning och 
överdrag är företagets egna.

För Kettal har Jasper Morrison formgivit 
en ny, komplett kollektion utemöbler i teak 
kallad Riva. Det är stolar, bord och soffor i 
olika varianter liksom småbord och en däck-
stol. Och sköna kuddar finns naturligtvis till.

Tectona har en rad möbler i teak. De har 
även förnyat den klassiska träsoffan genom 
en överdel av lackat aluminium som ger ett 
väsentligt lättare intryck. Överdelen kan fås 
i flera färger. Designer är Anthony Guex. 

Av Sylvia Hardwick

Vem vill inte koppla av i denna exotiska och  
bekväma miljö? Nya Ola består av sitt- och  
ryggkuddar samt puffar med fyllning av  
stryktålig polyuretan. Den avtagbara klädseln 
i soffan är textilen Twin och på puffarna Brio. 
Designer är Ramos-Bassols. Borden är Sciara 
designade av Marella Ferrera och de fantastiska 
”plädarna” är Plump av Paola Lenti. Allt visades 
i kollektionen Aqua, Viaggio in Sicilia. Parasollet
är Ombra av Bestetti Associati. Foto Paola lenti
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Från Tectona kommer också kollektionen 
Copacabana. En robust schäslong, bord, 
stol och bänk har tillkommit, designade av 
Christophe Delcourt. Rena, tidlösa former i 
teak och praktisk Batylineväv. 

  
Småbord och hopfällbart
Teak är det också i några trevliga små bord, 
eller pallar om man så vill. Från Cane-line 
kommer Area med ben i teak och bordskiva 
i lackat aluminium, design Welling/Ludvik. 
Och Tribù lanserar nu Ile i olika storlekar. 
Som små öar har man tänkt sig Ile, som ingår 
i nya serien Portugal. Återigen teak och bord-
skiva i aluminium med starkt puderlack.

Hos Skargaarden hittar man eleganta 
Kryss, en stol skapad av Björn Hultén redan 
1975 för den svenska ambassaden i Kairo. 
Hultén lät sig inspireras av en stol från  
Tutankhamons grav mer än av den engelska 
på plats sedan imperiets dagar. Kryss är i 
teak och finns med olika canvas.    

Eumenes har nya kollektionen Xenia, en 
elegant och bekväm, hopfällbar stol form- 
given av Ludovica och Roberto Palomba. 
Men här är ramen i metall och en kraftig 
textil bildar rygg, sits och sidor som omsluter 

den sittande.  
På sidorna finns smarta 
fack för pocketboken  
och läskflaskan.

  
Lätt och minimalistiskt 
i metall
Fördelarna med lätta 
metallmöbler har varit trend-
skapande en tid. Tribù har länge 
haft hela familjer med bord, stolar och sol-
sängar i aluminium och stryktålig Batyline. 
I år har man nya småbordet Fold, design 
Marc Merckx. 

Skargaarden och designern Matilda 
Lindblom har nu utökat serien Resö med 
en bredare loungestol och ett litet bord. 
Resö är i tunna metalltrådar och finns i flera 
läckra pastelltoner. 

En spännande soffa och fåtölj är minima-
listiska 0.15 Zeroquindici från Diemmebi. 
De utgörs av galvaniserade, puderlackade 
stålrör och ingår i kollektionen Splash, som 
bygger på industriproduktion utan skruvar.

Nya stolen Stampa från Kettal är helt i 
aluminium. För formgivningen av den stryk-
tåliga stolen står bröderna Erwan och Ronan 

För Ego Paris har designern Fabrice Berrux 
skapat den grafiska kollektionen Hive, som 

bygger på hexagonala ”celler” som kan 
kombineras till grupper. Det ingår också bord 

och puffar och Hive finns även i mörkare grått. 
Valet av Missonis kända textilier till kuddarna 

ger ytterligare grafisk känsla. Foton ego Paris

Nytt från Driade är det 
smäckra och lätta bordet 

App, formgivet av Ludovica 
och Roberto Palomba. App 

är i polyetylen och finns 
vitt eller i antracit. 

Foto DriaDe

För Ethimo har Patrick Norguet skapat nya Swing. Systematiskt upprepas ett element 
i teak som ger en arkitektonisk look. Möblerna är ändå lätta då basen är i aluminium. 
Kuddarna är vattenresistenta. Swing omfattar soffor, fåtölj, bord i två storlekar och 
en gunga i en metallram med ett omslutande ”segel”. Foto ethimo

Sticker ut gör nya Tigmi från Dedon. Jean-Marie Massaud har designat den 
innovativa och lyxigt bekväma soffan. Namnet är ett berbiskt ord för hus 
och för skugga. Det är en djup soffa med lättavtaget tak, på puderlackad 

aluminiumram och med fler lager av kuddar med avtagbart överdrag. 
Kuddarna längst in mot ryggen och sitsen kan stanna utomhus. Foto DeDon

Den nätta och eleganta tvåmanssoffan Breeze kommer från
 Cane-line. Den tidlösa designen i flätad Cane-line fiber är designad 
av Strand+Hvass. Bordet i aluminium heter Aqua och puffen Divine. 
Divine finns i flera färger. Foto Cane-line

Ur kollektionen Splash, särskilt
 framtagen för industriproduktion och 

utan skruvar, är soffan 0.15 Zeroquindici 
från Diemmebi. Designer är Alberto Basaglia 

och Natalia Rota Nodari. Soffan är gjord i 
galvaniserade, puderlackade stålrör och kan 

fås i flera färger. Det finns också en fåtölj med 
samma namn och konstruktion. Foto Diemmebi
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Bouroullec. Stampa finns i många färger.
Grythyttan är känt för sina gedigna, 

klassiska trämöbler men har också möbler i 
metall. Nu förnyar de sin serie High-Tech, 
ritad av Nisse Strinning, med ett bord med 
en ny varmförzinkad benkonstruktion. 
Formgivare idag är Karl Lindqvist.  

    
Andra lätta material
Cane-line har flera egna material för  
utomhusbruk, bland annat en fiber av  
eget märke. Den nätta soffan liksom övriga 
delar i den lätta och eleganta kollektionen  
Breeze är flätad i denna fiber. Formgivare  
är Strand+Hvass.  

Driad lanserar ett nytt smäckert bord 
kallat App. Det är formgivarna Palomba 

som skapat bordet i polyetylen, ett material 
som tål väder och vind. 

Från Nardi kommer vädertåliga länstolen  
Net Relax, framtagen med 3d-teknik. Stapel-
bara Net Relax är gjord i glasfiber och helt 
återvinningsbar. Raffaello Galiotto Design 
har skapat stolen som gör det möjligt att helt 
koppla av. 

Lite geometri på köpet
Från Manutti kommer den trivsamma träd-
gårdshörnan. Bordet är från serien Air med 
skiva i iroko och stolsben i järn. Stolen med 
sits i flätad korg ur serien Mood bygger på 
en ram av rostfritt. Manuttis eget design-
team har formgivit möblerna, som skapar 
geometri i benens möte.

Ny är den skulpturala soffgruppen Square från Cane-line. Designer är Foersom & Hiort-Lorenzen. Det är soffa och fåtölj i teak med sköna mörkgrå kuddar i företagets 
textil SoftTouch. Textilen är vattenavvisande och väderresistent liksom fyllningen QuickDryFoam. Smart är att ryggstödet kan lutas. Square har en alldeles egen profil, 
kraftig men ändå luftig. Foto Cane-line

Riva är en ny, stor 
kollektion bekväma 
utemöbler, designade av 
Jasper Morrison för Kettal. 
Stolar, bord, soffor, allt i 
ett antal varianter och allt 
i teak med sköna kuddar. 
Foto Kettal

Area är ny – en charmig liten stol, en pall eller ett litet bord. Här är 
Area i vitt med ben i teak. Designer är Welling/Ludvik. Foto Cane-line 

Bistro kallar Paola Lenti denna grupp tidlösa och bekväma möbler. Parasollen heter just Bistro och är designade 
av Francesco Rota. Stolarna är i trä och i Brio, Paolas Lentis speciella vävda garnrep i 100 % polyolefin,  
alternativt i polyestrarna Madras eller Tamil. Vincent Van Duysen har formgett stolarna vid namn Portofino. 
Foto Paola lenti

En skön vrå med bordet Air och stolar ur kollektionen 
Mood, båda formgivna av Manuttis egen designstudio. 
Bordsbenens och stolsbenens form skapar geometri. 
Puderlackade Air finns i två storlekar. Skivan i iroko 
kan också fås i keramik. I Mood finns flera stolsmodeller 
i flätad korg. Foto manutti

Skargaardens stol Kryss i teak är ritad av Björn Hultén. Han 
avled 2008 och hade då skapat 200 stolar. Kryss gjordes 1975 

för den svenska ambassaden i Kairo med inspiration från en 
stol från Tutankhamons grav. Nu produceras den återigen. 

Foto Johan Carlsson

Ett litet bord med alldeles 
egen profil ur Ethimos nya 

serie Swing, formgiven 
av Patrick Norguet. 

Foto ethimo
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Ego Paris satsar också på geometri i nya 
kollektionen Hive formgiven av Fabrice 
Berrux. Hive bygger på hexagonala former 
med många kombinationsmöjligheter. I 
kollektionen ingår även bord och sittpuffar. 
Det geometriska understryks av de dekorativa 
tygerna från Missoni.  

Geometrin är också det tydligaste inslaget i 
nämnda Square från Cane-line. Ett genom-
släppligt kraftigt rutverk av trä bildar den 
skulpturala möbeln.

Originell design
För Ethimo har Patrick Norguet tänkt 
nytt och skapat eleganta Swing. Ett tydligt 
element i teak löper runt själv sittplatsen 
och upprepas systematiskt i alla de ingående 
möblerna. Soffor, bord, fåtölj och en rolig 
gunga med bas i aluminium gör ändå Swing 
lätt. Vattenresistenta kuddar. Swing har ett 
originellt och kraftfullt formspråk. 

Tribù lanserar nya smarta och bekväma 
Contour som visades som prototyp 2015. 
Formgivaren Piergiorgio Cazzaniga skapar 

Stolen i Grythyttans serie High-Tech 
ritades ursprungligen 1985 av Nisse 
Strinning och är fortfarande populär. 
Karl Lindqvist har nu designat ett nytt 
bord i serien med en ny benkonstruktion. 
Skivan är 90 cm i diameter och i vit laminat. 
Stativet är varmförzinkat men finns även 
lackat i svart eller mörkgrönt. 
Detta är en prototyp. Foto grythyttan

Skargaardens stol Resö designades för några år sedan av Matilda Lindblom 
som en utveckling av hennes examensarbete på Konstfack. Nytt för i år 

är den bredare loungestolen och det lilla bordet, också det i samma 
tunna metalltrådar och läckra pastelltoner. Foto Johan Carlsson

Från Paola Lenti kommer soffan 
och puffarna i kollektionen Cove, 
formgivna av Francesco Rota.  
Fyllningen är vattenavvisande  
polyuretan och klädseln utgörs 
av textilen Brio, som finns i 
många färger. Även en schäslong 
ingår i kollektionen. 
Foto Paola lenti

Inget avkall har gjorts när det gäller bekvämlighet i Kettals nya soffa Boma. Designer är Rodolfo Dordoni. Boma är en stor kollektion olika möbler byggda på aluminium-
ram och med sköna kuddar. Stolen till vänster är Patricia Urquiolas Roll som var ny förra året och till höger ses Basket av Nanna och Jörgen Ditzel. Foto Kettal

Ny hos Kettal är stolen Stampa, helt i aluminium. Den kombinerar ett flertal 
tillverkningstekniker. Det är delikat form men Stampa är också robust mot 

tidens tand utomhus. Formgivare är bröderna Ronan och Erwan Bouroullec. 
Foto Kettal

Från småländska Röshults kommer detta lyxiga utekök i rostfritt i färgen antracit. 
Köksön kan kompletteras med olika moduler. På baksidan finns plats för fem 
barstolar. Design Broberg & Ridderstråle. Foto röshults
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avskalade, lätta men också fiffiga lösningar. 
Här är det ett handvävt ryggstycke i Tricord 
endast fäst på två ställen på den omslutande, 
puderlackade slingan av rostfritt stål.  
Contour har en alldeles egen stil. 

En helt annan look har Gandia Blascos 
dagbädd Flat designad av Mario Ruiz. 
Rund, stabil och välkomnande med stativ 
i lackat aluminium och ett litet smart 
flyttbart bord ger en avslappnad look och en 
egen profil. 

Exotisk inspiration 
Originell känsla ger den inledande bilden 
från Paola Lenti. Den exotiska looken beror 
inte bara på växtligheten i bambu utan 
också på de låga, sitt- och ryggkuddarna 

Net Relax från Nardi är framtagen 
med 3d-teknik. Det är en stapelbar 
länstol i glasfiber med en mjuk kudde i 
sitsen och omsluten av ett band som bildar 
armstöd. Den är återvinningsbar till 100 
procent. Raffaello Galiotto Design har 
skapat Net Relax. Foto narDi

Till familjen Copacabana från Tectona har Christophe Delcourt nu adderat schäslong, 
bord, bänk och stol. Det är möbler i rena och tidlösa former i teak och Batyline. 

Schäslongen har ställbar rygg med tio lägen och förvaring under. Foto teCtona

Mario Ruiz har designat kollektionen 
Flat för Gandia Blasco. Ny är denna 
runda, stabila solsäng, som passar 
privat likaväl som i hotellmiljö. I Flat 
ingår sedan tidigare soffor, stolar, bord, 
solskydd, puffar med mera. Denna  
välkomnande möbel ser lätt ut med 
sitt stativ i lackat aluminium. Fyllningen 
är polyuretanskum och klädseln en 
vattenavvisande textil. Finns i flera 
färger. Smart är det tillhörande, 
flyttbara bordet. Foto ganDia blasCo

Ny hos Tribù är det charmiga sidobordet Ile. Den lilla ön finns i olika storlekar och ingår i Tribùs nya serie 
Portugal. Bordsskivan är i puderlackat aluminium och benen i certifierad teak. Soffan är Natal från tidigare år. 

Foto tribù

Två solsängar från Tribù i serien Natal Alu, design Studio 
Segers, har fått sällskap av nya bordet Fold, design Marc 
Merckx. Sängarna i aluminium och hållbar, UV-resistent 

Batyline finns i vitt och grått. Parasollet Elipse i samma 
material finns också runt. Foto tribù

Det grekiska ordet Xenia 
uttrycker både resande och 
gästfrihet. Hopfällbara Xenia är 
en ny kollektion från Eumenes, 
elegant, bekväm och samtidigt 
lätt att flytta runt inne som ute. 
Ramen är i metall och textilen 
är kraftig. På sidorna finns flera 
rymliga fack. Designer är 
paret Palomba. Foto eumenes

En klassisk bänk har förnyats för ett lättare intryck. Lausanne är i teak och lackad aluminium och har 
designats av Anthony Guex för Tectona. Överdelen kan fås i flera färger. Foto teCtona

i serien Ola, design Ramos-Bassols, och de 
låga keramiska borden Sciara, formgivna av 
Marella Ferrera. De fantastiska ”plädarna” är 
designade av Paola Lenti själv. 

Dedon har även tidigare skapat utemöbler 
med en air av exotism. Ny är kollektionen 
Ahnda formgiven av Stephen Burks. Det är 
komfort med marockansk inspiration. Lätt 
aluminiumram, puderlackade, vädertåliga, 
egna fibrer och sköna kuddar.  

Jean-Marie Massaud har formgivit den 
fantastiska soffan Tigmi för Dedon. Tigmi 
betyder hus och skugga på berbiska och passar 
fint på den djupa soffan med avtagbart tak 
och många kuddar att boa in sig i. Innovativt 

med puderlackad aluminiumram. 
Även Paola Lentis tidlösa stolar i trä kallade 

Portofino, design Vincent Van Duysen, 
och med Lentis egen väv av garnrep, ger 
en känsla av en annorlunda värld i miljön 
Bistro, uppkallad efter parasollet skapat av 
Francesco Rota.  

Extra bekvämt 
Att soffor för utomhusbruk alltmer liknar 
de som är avsedda för att vara inomhus 
är en trend. Paola Lenti har soffan och 
puffarna i kollektionen Cove, skapade av 
nämnda Francesco Rota. Textilen är Brio, 
Lentis speciella vävda garnrep i polyolefin. ➛
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Från Dedon kommer nya familjen utemöbler kallad Ahnda. Designer är Stephen Burks. Det är ergonomisk 
komfort i lyxig stil med lite marockansk inspiration. Ahnda har aluminiumram, sits i Dedons puderlackade, 

väderbeständiga fiber och sköna kuddar. Finns också med hög rygg samt som fotpall. Foto DeDon

Flex är Cane-lines nya produktlinje, en modulserie för egna kombinationer. Men det är också soffan där man sitter lite högre, så man bekvämt kan äta middag. Flex är 
klädd med vattensäkra, mjuka Sunbrella Natté och fyllningen är deras egen QuickDryFoam. Populära, flyttbara bordet On-the-Move, design Strand+Hvass, finns nu också 
i årets färg marsala. Puffen Divine matchar fint. Foto Cane-line

Ny för i år är Tribùs stol Contour, designad av Piergiorgio Cazzaniga som är känd för sin rena formgivning med smarta 
tekniska lösningar. Ryggstycket är handvävt i fibern Tricord och endast fäst på två punkter. Den lätta känslan stöds av 

den enda linjen puderlackat rostfritt, som löper runt och bildar stolens form. Stolsdynan är vattenavvisande. 
Borden är prototyper av Branch som kommer 2017, design Lievore Altherr Molina. Foto tribù

Wasebo från Kos är en öppen dusch för utomhus, som en liten paviljong för kontakt med omgivningen. 
Wazebo har fått priset Good Design. Den bygger på en metallstruktur och en trätrall. Och kan också stå på 
gräsmatta. Formgivare är Ludovica och Roberto Palomba, som även skapat Extetas skärm Zen i bakgrunden. 
Foto Kos

Sebastin Herkner har designat 
Dedons nya Mbrace, en loungestol 
med mönstrad väv. Den finns även 
med hög rygg, som gungstol och 
som fotpall.Mbrace är omfamnande 
och bekväm. Sits i Dedons fiber 
på aluminium och bas i solid teak. 
Foto DeDon

Till kollektionen Mesh hos Kettal har Patricia 
Urquiola designat dessa ljuslyktor i aluminium. 
De har samma metallgaller som övriga produkter 
i Mesh och de följer Doshi Leviens färgprogram 
för företaget. Foto Kettal

Det svarta seglet är mot solen och inte för 
att skydda möblerna, som alla är vatten-
avvisande och väderbeständiga.  

För Dedon har Sebastian Herkner skapat 
den bekväma och omfamnande loungestolen 
Mbrace. Den har bas och ben i solid teak. 
Den kraftiga, mönstrade väven i Dedons  
egna fibrer på aluminium är dekorativ. 

Ny är även bekväma soffan Boma hos 
Kettal. Boma är en stor kollektion byggd 
på aluminiumram och med sköna kuddar, 
designad av Rodolfo Dordoni. En vilsam 
plats att njuta av. Soffan Boma ser också ut 
att kunna passa inomhus.

Njutbar är också Flex, Cane-lines nya 
produktlinje. Det är en modulserie för egna 
kombinationer. Klädseln är vattenavvisande 
liksom fyllningen som är deras eget material. 
Extra intressant är att funktionella Flex er-
bjuder en högre sitthöjd. Äntligen har soffan 
kommit som gör det bekvämt och trivsamt 
att äta middag i den utan att halvligga, något 
som i alla fall jag uppskattar. Och jag är nog 
inte ensam.u

Doshi Levien har formgivit en kollektion 
jacquarder för utomhusbruk som ett 
komplement till Kettals tidigare textilier. 
Dots, Ombra, Tile, Dash och Shade är 
namnet på de fem mönstren. Varje 
mönster är skapat av tre garnfärger. 
Foto Kettal
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