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Rolf Fransson har varit engagerad i möbelbranschen sedan 
lång tid, bland annat genom Franssons i Tenhult och Voice 
AB. Och under 2008 har han återupptagit verksamheten i 
Rolf Fransson Design AB.
Design och teknik har varit Rolf ’s specialitet under många 
årtionden. För honom ”får ögat aldrig tröttna”. En estetisk 
funktion med praktiska finesser i ren och enkel design är 
det som präglar hans möbelformgivning. Framförallt förvar-
ingsmöbler och nu även bord.
I framtiden tror Rolf att det kommer bli viktigare och ännu 
högre krav på individuella kombinationer av moduler. 
Färger, träslag och skräddarsydda lösningar för den med-
vetna kunden. 
Bra form kan man hitta där man minst anar det.  Inspira-
tionen får han på resor och från andra branscher. Rolf har 
fångat upp trender på ett tidigt stadium, såsom lådor och 
dörrars pushsystem samt högblank lack .
Från och med 2012 har Rolf Fransson även börjat formge 
möbler för anrika Sundlings med sideboards och bord.

Formgivare Rolf Fransson



Finns i flera utföranden och storlekar.



Löstagbar sockeldel för kablage

Tillval: Belysning inkl. dimmer och fjärrkontroll Lådor och dörrar öppnas med hjälp av pushfunktion

















Line 54
Specifikationer:

Nesti
Specifikationer:

Stomme: Vitlackerad.
Dörrar: Akrylglas med ribbor i massiv oljad ek,vitoljad ek,oljad 
valnöt eller vitlackerade.
Lådfronter: Massiv oljad ek,vitoljad ek, oljad valnöt eller vitlac-
kerade.
Sockel: Fanérad oljad ek,vitoljad ek,oljad valnöt eller vitlackerad.
Hyllplan: Flyttbara glashyllplan bakom samtliga dörrar.
 

Bordsskivor(massivträ): Massiv oljad ek,vitoljad 
ek eller oljad valnöt.
Bordsben inkl.alu-fot: Massiv oljad ek,vitoljad 
ek eller oljad valnöt.
Tillval bordsskiva: Vit HI-MACS 3mm
 
Bordsskivor (mdf) endast färglackerade  
diam. 50cm.
Bordsben inkl.alu-fot: Massiv lackad ask,oljad 
ek,vitoljad ek eller oljad valnöt.
 
Samtliga bord i Nesti-serien kan fås i 3st olika 
höjdalternativ 43, 48 eller 53cm.
 

Förvaring/mediamöbel med 
2st lådor(i den låga),3st 
lådor(i den höga) och 2st 
dörrar samtliga med push-
funktion.
Tillval: Belysning inkl.dim-
mer och fjärrkontroll.

Färgkoder till de färglackerade 
bordsskivorna enligt nedan.
 
Bordeaux NCS S 6030-R       glans 70
Röd         NCS S 1580-Y80R glans 35-40
Vit           NCS S 0500-N       glans 35-40
Blå          NCS S 2040-R90B glans 35-40
Gul          NCS S 1080-Y       glans 35-40
Grön        NCS S 3040-G50Y glans 35-40
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“H. Sundling AB, i dagligt tal Sundlings, 
har funnits sedan 1907 och tillverkat 
möbler ” i generationer”. 
Ursprungligen låg verksamheten i smålän-
dska Tranås  och finns på senare tid i 
Östergötland. Sundlings har gått från att 
ursprungligen tillverka klädnypor till 
möbelproduktion. 
Produkterna är svensktillverkade vilket är 
en viktigt utgångspunkt.
Målsättningen är att jobba kontinuerligt 
med miljö- och kvalitetsfrågor. Sundlings 
strävarefter att bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling genom att öka andelen 
återvinningsbara material i möblerna. 
Samt minska företagets miljöpåverkan vid 
val av råvaror, tillverknings-processer och 
samarbetspartners.
Företaget förhåller sig till det regelverk 
som styr miljöaspekten samt med ständig 
förbättring i tankarna.
Sundlings är i ny regi sedan 2011 och tar 
nästa kliv i samarbete med etablerade 
svenska formgivare.

För mer information om produkterna:
www.sundling.se
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