
JANINGE Ett samarbete 
mellan IKEA och Form Us With Love

 ©
 Inter IKEA System

s B.V. 2014.

Säljstart under oktober 



För två år sedan vände sig IKEA till 
den svenska designbyrån Form Us 
With Love med en utmaning och ett 
uppdrag: att utveckla en serie stol-
ar som klarar tuffa, offentliga krav 
men med ett uttryck för hemmet.  
 
Resultatet är JANINGE, stolar och barpallar med 
en nätt form och robust konstruktion, skapade 
för att fungera många tillsammans i ett rum.  
 
”JANINGE är stolar som fungerar lika bra runt 
ett matbord i hemmet som på en restaurang. 
Stolarna är nätta, extremt slitstarka och vi har 
lagt mycket omsorg på att de ska se bra ut från 
alla håll – även underifrån. Om jag sammanfat-
tar JANINGE så är det stolar gjorda för att hålla 
länge. De är hållbara även för ögat.” 
Jonas Pettersson, Form Us With Love 
 

I serien ingår stol, karmstol och barpall.  
Stolarna är tillverkade av förstärkt propenplast 
vilket gör dem särskilt tåliga. De är också sta-
pelbara och kommer i färgerna vit, grå och gul. 
Karmstolen kan enkelt hängas på bordet för att 
underlätta städning.  
 
”Redan när vi startade år 2005 fanns IKEA med 
på vår lista över uppdragsgivare vi önskade 
samarbeta med. På många sätt har vi sam-
ma förhållningsätt till design, med stort fokus 
på användaren. Och likt IKEA arbetar vi i en 
kollektiv formgivningsprocess, där många olika 
kompetenser bidrar till slutprodukten.”  
Jonas Pettersson

 

JANINGE karmstol 495:- B54xD46xH76 cm. Förstärkt propen-
plast. Kan hängas på bordskanten. Stapelbar. Du kan börja använda 
stolen direkt eftersom den är färdigmonterad. Grå 402.805.17. Vit 
802.805.15. 

JANINGE stol 395:- B50xD46xH76 cm. Förstärkt propenplast. Stapel-

bar. Gul 602.460.80. Vit 002.460.78 
JANINGE barpall 895:- H84xB38xD36 cm Ø42 cm. Förstärkt propen-
plast/stål/aluminium. Passar till barhöjderna mellan 90 och 110 cm. 
Grå 102.813.54 Vit 702.460.89. 


