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+ Peter Andersson Design:

Skåpen/skänkarna Frö, Treviso, Dublin och Screen är formgivna av 10-gruppen och Peter Andersson. 
Sedan 1970 har 10-gruppens mönster inspirerat världen över och bidragit till att etablera Sverige som 
ett land med stark designtradition. Under ett möte mellan tre parter 2012 väcktes viljan att gemensamt 
skapa en vacker, funktionell och prisvärd mönstrad möbel. Dessa finns i två längdvarianter och två 
höjdalternativ. 
Formen står arkitekten och formgivaren Peter Andersson för. 
Skåpen är tillverkade i ask med fronter i 10-gruppens mönster. 
Frö av Ingela Håkansson-Lamm, Treviso av Birgitta Hahn 
och Screen samt Dublin av Tom Hedqvist. 

För mer information om formgivarna:
www.tiogruppen.com
www.peterandersson.com



    Frö

Vitbetsad askfanér på stativ av massiv ask. CNC-fräst mönster. Klarlackat.







    Treviso



Askfanér på stativ av massiv ask. 
Tryckt mönster. Klarlackat.



    Dublin

Vitbetsad askfanér på stativ av massiv ask. Tryckt mönster. Klarlackat.





    Screen



Askfanér på stativ av massiv ask. CNC-fräst mönster. Klarlackat.



Justerbart hyllplan

Avtagbart lock för kabelgenomförning.



519 mm

719 mm

 
Frö:  Skåp/skänk i vitbetsad askfanér. Stativ och knopp i massiv ask. Utfräst mönster på front. 
Screen:  Skåp/skänk i askfanér. Stativ och knopp i massiv ask. Utfräst mönster på front.
Treviso:  Skåp/skänk i askfanér. Stativ och knopp i massiv ask. Tryckt mönster på front. 
Dublin:  Skåp/skänk i vitbetsad askfanér. Stativ och knopp i massiv ask. Tryckt mönster på front.
Flyttbart hyllplan samt kabelhål med lock är inkluderat i varje sektion.
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www.sundling.se

Specifikationer:



H.Sundling AB i dagligt tal Sundlings har 
funnits sedan 1907 och i generationer tillver-
kat möbler. Ursprungligen låg verksamheten i 
Tranås men finns sedan 2011 i Östergötland.
Sundlings har gått från att ursprungligen till-
verka klädnypor till möbler. Produkter är än 
idag svensktillverkade. Det är viktigt för oss.

Målsättningen är att jobba kontinuerligt med 
miljö- och kvalitetsfrågor.
Sundlings strävar efter att bidra till en lång-
siktigt hållbar utveckling genom att öka an-
delen återvinningsbara material i möblerna. 
Samt minska företagets miljöpåverkan vid val 
av råvaror, tillverkningsprocesser och samar-
betspartners.
Företaget följer de lagar och förordningar som 
reglerar miljöaspekten samt med ständig för-
bättring. 
Nu är Sundlings i ny regi och tar nästa kliv i sa-
marbete med etablerade svenska formgivare. 

För mer information om produkterna:
www.sundling.se
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