Summer-kollektionen
– för sommarens bästa stunder
I god form till sommaren
InOut Form är ett svenskt möbelföretag i tredje generationen som fokuserar på
kvalitet och tidlös design. Med nya, egenritade modeller, kompletterade av vår farfars
klassiska fåtölj, har vi skapat en möbelkollektion som gör det lätt att ta vara på sommarens bästa stunder. Möblerna är bekväma, funktionella och en fröjd för ögat. Och
tillverkade i Sverige av underhållsfria material för att ha en plats i solen och vara till
glädje under många år. Vi tror och hoppas att du kommer att gilla dem.

Fåtöljen Summer 52 finns i två färger, vitt
och svart. Stativet tillverkas av massivt
fjäderstål från Boxholm som både ger det
rätta gunget och tål ett par hundra kilos
belastning. Stålet är galvaniserat och pulverlackerat för bästa hållbarhet. Sits och
rygg är i textilene, en plastbelagd
polyesterväv som är slitstark
och lätt att hålla ren.
Armledarna är
av odlad teak.

Välkommen till bords
Runt eller rektangulärt, litet eller stort?
Tanken med Summer-kollektionen är att det ska vara lätt att möblera efter
egen smak. Därför finns fåtöljen både i vitt och svart och den inbjudande
solmadrassen i två somriga färger. Därför kan du också välja mellan fem
olika bord, varav fyra är i massiv teak och ett har teakskiva och stålrörsben.
Runt eller rektangulärt, litet eller stort? Välj det eller de bord som bäst passar
dig och dina planer för avkoppling och umgänge, till fest såväl till vardag.
All teak som används i våra produkter kommer från Indonesien och odlas på
plantager som är certifierade enligt reglerna för hållbart skogsbruk.

Svart på vitt om Summer 52 & Co

Art nr. 5201
Fåtölj Summer-52
Färg vit

Art nr. 5202
Fåtölj Summer-52
Färg svart

Art nr. 5210
Bord Summer
Färg vit,
B 117 cm, H 71cm

Art nr. 5211
Bord Summer
Färg svart
B 117 cm, H 71cm

Art nr. 3303
Bord Summer
Massiv teak
B 110 cm, H 71cm

Art nr. 3304
Bord Summer
Massiv teak
B 64 cm, H 71cm

Art nr. 3305
Bord Summer
Massiv teak
150x90 cm, H 71cm

Art nr. 3306
Bord Summer
Massiv teak
190x90 cm, H 71cm

Art nr. 2201
Solbädd Summer, färg orange, 190x90x25cm
Art nr. 2202
Solbädd Summer, färg turkos, 190x90x25cm

Art nr. 509
Regnskydd till
fåtölj Summer-52

Art nr. 510
Golvskydd till
fåtölj Summer-52, 4-pack

NILS GUSTAFSSON

Farfars klassiska fåtölj i ny skepnad
Våren 1952 tillverkade fabrikören Nils Gustafsson på KWA sin första trädgårdsmöbel, en fåtölj med ett karakteristiskt gung i sitsen. Detta på uppmaning av en
lokal grossist, som också blev den första kunden. Fåtöljen i fråga gjorde stor succé
och skulle komma att finnas i Nils och sonen Nils-Åkes produktsortiment under
ett halvt århundrade. En sann svensk klassiker.
Nu har den tredje generationen möbelskapare med efternamnet Gustafsson
lanserat fåtöljen på nytt, detta efter att först ha vidareutvecklat designen. Den
nya, modernare modellen heter Summer 52, i övrigt gäller samma förutsättningar
som för originalet: svensk tillverkning, svenskt stål och gedigen svensk kvalitet.
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