På HAGS finns en medveten strävan att hitta lösningar där form och
funktion samverkar och där tidlösheten är en viktig faktor. Våra
produkter för offentliga utomhus- och inomhusmiljöer skapar
naturliga mötesplatser som tål naturens påverkan på materialen
över lång tid.
HAGS arbetar i nära samarbete med flera skandinaviska
formgivare. Produkterna utvecklas i småländska Aneby och vi
möter dem i miljöer över hela världen.
We have teamed up with some of the most renowned Scandinavian
designers to develop products encouraging the local community to
socialise and enjoy spending time outdoors.
Boasting a timeless aesthetic and improved usability, our park
and urban furniture range will cope with heavy use and age beautifully
over the years. Suitable for all weather conditions and environments,
it has added value to many outdoor recreational spaces across the
world.
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Parkmöbler Furniture Collections

Sofiero
Sofiero, formgiven av Jan Wickelgren, är en komplett familj av
stilfulla och komfortabla möbler.
”Min tanke har varit att Sofiero-familjen skall ha en tidlös och
harmonisk design som kan passa både i stads-och gårdsmiljöer men
även på exempelvis rastplatser. Jag har lagt mycket vikt vid att
soffan och fåtöljen både skall ha en bra sittkomfort samtidigt som
den har hög tillgänglighetsgrad. Att produkterna kan kombineras på
många olika sätt gör Sofiero till en serie som ger människor
möjlighet till härlig samvaro, säger Jan Wickelgren”
Developed in collaboration with renowned architect and industrial
designer Jan Wickelgren, the Sofiero collection is designed with
comfort and style in mind. With neutral colours, sleek shapes and
ergonomic features such as optional armrests, the Sofiero furniture will
blend in harmoniously with the surrounding environment and help
create an inviting outdoor space for all generations to enjoy.
“The idea behind the design of Sofiero was to create a versatile,
timeless range that would give architects and urban planners the
flexibility to create vibrant and inclusive social spaces.” explains Jan.

Design: Jan Wickelgren
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Sofiero
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna, som är tillverkade av 28x68mm tätvuxen
FSC-certifierad skandinavisk furu, är oljade, laserade
eller täckmålade, samt förseglade med en halvmatt
topplack.
Stativet är varmförzinkat och tillverkat av ø76mm
stålrör samt 60x8mm plattjärn.

Sofiero is made of slow-grown Swedish pine. This is
FSC-certified.
The 28cmx68cm Softwood slats are oiled, stained or
painted, and finished with a matt varnish.
The frame is made of 76mm diameter galvanised steel tube
and 60x8mm metal sheets.

Tillbehör

Accessories

Armstöd, Nedgrävningsfundament.

Armrest, Below ground anchor kit.

Förankring

Installation

Fristående eller platsgjutning men kan också förankras
med nedgrävningsfundament.

Freestanding, Cast in place. Sunken foundation anchoring
available with optional anchor kit.

Formgivning

Design

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Furu Softwood Pine

Barkbrun/svart
Bark Brown/Black

Barkbrun/varmförzinkning Parkgrön/svart
Bark Brown/Galvanised Park Green/Black

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.80

- 0.80
- 0.70

Soffa L=1.76
Seat L=1.76
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- 0.45

- 0.45

- 0.45

Fåtölj L=0.58
Chair L=0.58

Bänk L=1.76
Bench L=1.76

Parkmöbler Sofiero Furniture Collections Sofiero
•

- 0.70

•

Bord L=1.30
Table L=1.30

Runt Bord ø1.10
Round Table ø1.10

Ekeby
Ekeby är en robust och stilfull möbelserie som med sin
minimalistiska elegans fungerar i de flesta miljöer. Den enkla men
praktiska utformningen gör att den i många år kan bli till glädje i
människors vardag. Ekeby erbjuds som standard i barkbrun eller
parkgrön furu tillsammans med svart pulverlackat eller
varmförzinkat stativ. Till Ekeby finns armstöd som tillval.
The Ekeby collection is simple yet highly functional and carefully
engineered to last for many years to come. With its minimalist
aesthetic, the range is the perfect addition to both urban and country
settings. The products come in bark brown stained pine or park green
painted pine. The timber we use is FSC-certified and comes from
sustainably managed forests. Optional armrests can be added to
provide support.
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Ekeby
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna, som är tillverkade av 45x93 samt 45x120mm
tätvuxen FSC-certifierad skandinavisk furu, är oljade,
laserade eller täckmålade, samt förseglade med en
halvmatt topplack.
Stativet är tillverkat av 40x25mm och 80x40mm
pulverlackerade svarta eller varmförzinkade stålrör.

Ekeby is available with 45x93mm or 45x120mm
slow-grown. Swedish pine slats. These are FSC-certified.
The Softwood slats are oiled, stained or painted and finished
with a matt varnish.
The frame is made of 40x25mm and 80x40mm black
powder coated or hot dip galvanised steel tube.

Tillbehör

Accessories

Armstöd, nedgrävningsfundament.

Armrest, Below ground anchor kit.

Förankring

Installation

Fristående eller platsgjutning men kan också förankras
med nedgrävningsfundament.

Freestanding, Cast in place. Sunken foundation anchoring
available with optional anchor kit.

Furu Softwood Pine

Barkbrun/svart
Bark Brown/Black

Barkbrun/varmförzinkning Parkgrön/svart
Bark Brown/Galvanised Park Green/Black

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.77

- 0.77

- 0.45

Soffa L=1.76
Seat L=1.76
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- 0.71
- 0.45

- 0.45

Soffa L=1.76
Seat L=1.76

Bänk L=1.76
Bench L=1.76

Parkmöbler Ekeby Furniture Collections Ekeby
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•

Bord L=1.30
Table L=1.30

Pixbo
Pixbo är en möbelfamilj som med sin rena formgivning ger karaktär
åt både park och stadsmiljöer. De hållbara materialen tillsammans
med den vackra formen och den eleganta färgsättningen gör den till
en naturlig men spännande del av sin omgivning samtidigt som den
tål långvarig användning. Som standard finns den i tjärsvart eller
silvergrå men kan som samtliga våra produkter erbjudas i valfri
kulör.
Crafted from strong and durable materials, Pixbo boasts clean lines and
a subtle colour range. The combination between outstanding resilience
and a timeless aesthetic makes it a suitable option for busy park and
urban environments. Available in standard Tar black and silver, Pixbo
furniture can be painted in any colour if required.

Design: Gunilla Allard
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Pixbo
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av FSC-certifierad 43x190mm
samt 43x145 mm laminerad kvistfri furu. Dessa är
oljade, laserade samt förseglade med en halvmatt
topplack.
Gavel och armstöd är tillverkade av 50x50mm stålrör.
Stativet är tillverkat av 50x100mm varmförzinkade
stålrör samt bockad 3mm stålplåt.

The 43x190mm and 43x145mm laminated pine slats are
oiled, stained and finished with a matt varnish. These are
FSC-certified.
The back support frame and armrests are made of
50x50mm steel tube. The frame is made of a 50x100mm
3mm thick bent steel sheet.

Accessories

Tillval

Below ground anchor kit.

Nedgrävningsfundament.

Installation

Förankring
Fristående eller platsgjutning men kan också förankras
med nedgrävningsfundament.

Freestanding, Cast in place. Sunken foundation anchoring
available with optional anchor kit.

Design

Formgivning

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Standardfärger Standard colours

Tjärsvart/Varmförzinkning Silvergrå/varmförzinkning
Tar Black/Galvanised
Silver Grey/Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.79

- 0.79
- 0.45

- 0.45

Soffa utan armstöd L=1,77
Seat L=1.77
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- 0.73

Soffa med armstöd L=1.77
Seat with armrest L=1.77

- 0.45

Bänk L=1.77
Bench L=1.77
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Bord L=1.20
Table L=1.20

Gripsholm
Gripsholm är en möbelserie som med sitt stilfullt klassiska uttryck
passar extra bra i historiskt känsliga miljöer. Den höga kvaliteten på
material och utformning gör att den åldras vackert tillsammans med
sin omgivning. Gripsholm har en mycket fin sittkomfort och är
samtidigt lätt att komma i och ur.
The distinctive look of the Gripsholm collection, inspired by period
furniture, makes it the perfect addition to areas with a strong heritage. It
is designed to age beautifully and accommodate users of differing ages
and abilities comfortably.

Design: Jan Wickelgren
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Gripsholm
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna, som är tillverkade av 33x45mm tätvuxen
FSC-certifierad skandinavisk furu, är oljade, laserade
samt förseglade med en halvmatt topplack.
Gavlarna är tillverkade i svart pulverlackerat gjutjärn.

The slats are made of 33x45mm slow-grown Swedish pine.
These are FSC-certified. They are oiled, varnished and
finished with a semi matt lacquer.
The gables are made of black powder-coated cast iron.

Tillval

Accessories

Nedgrävningsfundament.

Below ground anchor kit.

Förankring

Installation

Fristående men kan också förankras med
nedgrävningsfundament eller nedgjutningsbeslag.

Freestanding,. Sunken foundation and Cast in place
anchoring available with optional anchor kit.

Formgivning

Design

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/svart
Bark Brown/Black
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.85
- 0.71
- 0.47

Soffa L=1.90
Seat L=1.90
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- 0.47

Bänk L=1.90
Bench L=1.90

Bord L=1.43
Table L=1.43
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Birka
Birka är en stilren och modern bänk som med sitt stativ av kraftfull
stålplåt och sin rejält dimensionerade sits är mycket hållbar. Den
enkla och självklara formen gör att den passar i såväl moderna som
mer klassiska miljöer. Som tillval finns ett antal kopplingsbord som
gör att Birka kan kombineras på många sätt. Antingen flera på rad
eller i olika vinklar. Som tillval finns även ett armstöd. Detta har en
utformning som ger mycket god support då man skall resa sig upp
efter en stunds skön avkoppling.
Birka is a flexible, modular system featuring benches and connecting
tables that can be fitted together to create bespoke configurations.
Optional armrests provide additional support which can help users
with mobility issues. The 12mm galvanised steel frame and spacious
design ensure optimal durability as well as comfort.

Design: Jan Wickelgren
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Birka
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av 45x45mm tätvuxen
skandinavisk furu eller ädeltra Jatoba. Båda materialen
är FSC-certifierade.
Furubrädornaär oljade täckmålade samt förseglade
med en halvmatt topplack.
I ädelträ är brädorna oljade.
Stativet är tillverkat av 12mm varmförzinkad stålplåt.

Birka is made of slow-grown Scandinavian pine or Jatoba
hardwood. Both are FSC-certified.
The Teak Red and Park Green pine slats are oiled, stained
and finished with a matt varnish.
The hardwood slats are oiled.
The frame is made of a 12mm steel plate.

Accessories

Tillbehör

Armrest, Connection tables, Below ground anchor kit.

Armstöd, kopplingsbord, nedgrävningsbeslag.

Installation

Förankring

Freestanding,. Can also be anchored with a Cast in place or
Sunken foundation fitting.

Fristående men kan också förankras med
nedgrävningsfundament eller nedgjutningsbeslag.

Design

Formgivning

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Standardfärger Standard colours

Teakröd/varmförzinkning Jatoba/varmförzinkning
Teak Red/Galvanised
Jatoba/Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.72
- 0.45

Bänk L=1.76
Bench L=1.76
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Bord L=1.76
Table L=1.76
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Stockholm
Stockholm är en klassisk soffa som passar perfekt för såväl
promenadstråk som torg och parkmiljöer. Då den är staplingsbar är
den mycket lätt att hantera vid förflyttning eller tillfällig förvaring.
Med sin vackra sits och sitt smäckra stativ blir den till ett smycke i
sin omgivning. Stockholm finns som standard i både barkbrun och
parkgrön men kan om så önskas erhållas i valfri kulör. Till
Stockholm finns ett greppvänligt armstöd som tillval.
Inspired by classic Swedish furniture, the Stockholm bench
complements nicely a promenade or public square. With its stylish
curved seat and thin frame, it will add character to any environment.
It is also stackable to make removal or storage easier. Standard colours
available are Brown Bark and Park Green. Optional armrests can be
added to provide additional support.
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Stockholm
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av FSC-certifierad 33x28mm
tätvuxen skandinavisk furu.
Dessa är oljade, laserade eller täckmålade, samt
förseglade med en halvmatt topplack.
Det staplingsbara stativet är tillverkat av ø 25mm
varmförzinkade stålrör.

Stackable design made of 33x28mm slow-grown Swedish
pine slats, which are oiled, stained or painted and finished
with a matt varnish. These are FSC-certified.
The frame is made of 25mm diameter tube.

Accessories
Armrest, Below ground anchor kit.

Tillbehör
Armstöd, nedgrävningsbeslag.

Installation

Förankring

Freestanding,. Sunken foundation anchoring available with
optional anchor kit.

Fristående man kan förankras med
nedgjutningsfundament eller nedgrävningsbeslag.

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/varmförzinkning Parkgrön/varmförzinkning
Bark Brown/Galvanised Park Green/Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.80

- 0.45

Soffa L=2.10
Seat L=2.10
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Grid
Grid är en elegant bänk som tycks sväva över det skuggspel som
solens strålar skapar genom sittlamellerna. Grid är i princip helt
underhållsfri med sitt stativ i pulverlackerad plåt och sits av HPL
(High Pressure Laminate). Sitt-modulerna kan varieras till
spännande mönster och beroende på hur man placerar bänkarna
kan helt olika sittytor uppnås. Långbänkar, kvadratiska sittöar, sicksack-formationer eller enskilt stående bänkar. Grid är helt
dränerande och därför alltid komfortabel att slå sig ned på för en
stunds avkoppling.
”Jag ville utnyttja materialets egenskaper på bästa sätt, både
till konstruktion och funktion men även för att skapa spännande
möjligheter och uttryck”, säger formgivare, Lars Vejen.
With its graphic striped pattern and smooth finish, the Grid range is a
bold design statement and adds the finishing touch to a contemporary
space. Suitable for both indoor and outdoor environments, the
benches can be combined to create a unique seating configuration,
tailored to your budget or space. The playful, flexible design allows
architects and designers to achieve different looks and enhance urban
spaces, malls or business centres. With steel and HPL slats, it is also a
durable, low-maintenance solution.

Design: Lars Vejen
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Grid
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Sittlamellerna är tillverkade av grå 9x55mm HPL.
Hela stativet är tillverkat i pulverlackerad stålplåt. Benen
är tillverkade av ø 89 mm rör och foten för den
fristående varianten är tillverkad av 8mm laserskuren
stålplåt.

The benches are made of grey 9x55mm HPL slats. The
frame is made of 3mm grey powder coated steel. Bench
legs are made of 89mm diameter tube and the support for
the standalone version is made from a 8mm laser-cut steel
plate.

Förankring

Installation

Ovan mark, nedgrävning samt platsgjutning.

Freestanding, Sunken foundation, Cast in place.

Formgivning

Design

Lars Vejen

Lars Vejen

Standardfärger Standard colours

Gray/gray
Grey HPL/Grey Steel
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

- 0.45

Bänk L=1.80
Bench L=1.80
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Rox
Tillsammans med formgivaren Gunilla Allard har vi utvecklat
produktserien Rox och Flox. Produkternas delar av laserskuren
stålplåt har gemensam konstruktion och tillsammans med de
högklassiga trädetaljerna blir de till en attraktiv produktfamilj. De
kan användas i både utomhus- och inomhusmiljöer, i gaturum och
gallerior. Bänken Rox är en vacker och funktionell bänk som med
sina naturliga material och stilfulla utformning är en förstklassig
representant för skandinavisk möbelformgivning.
”Jag har strävat efter en enkelhet i formgivningen.
Produkterna kan ses som solitärer eller placeras i grupper” säger
Gunilla Allard.
The happy result of a collaboration with renowned designer Gunilla
Allard, the collection of Rox benches and Flox planters share a
common design language and complement each other. Suitable for
both indoor and outdoor environments, they’ll enhance public squares
and malls alike.
”My objective was to create beautiful and simple products that
can be used on their own or in combination with others.” says Gunilla.

Design: Gunilla Allard
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Rox
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av 43x163mm tätvuxen
skandinavisk furu eller 45x45mm ädelträ Jatoba.
Furubrädorna är oljade, täckmålade samt förseglade
med en halvmatt topplack. I ädelträ är brädorna oljade.
Båda materialen är FSC-certifierade.
Benen är tillverkade av 4mm stålplåt som är
pulverlackerad eller varmförzinkad.

Option 1 with 43x163 Swedish pine slats. They are oiled,
stained and finished with a matt varnish.
Option 2 with 45x45mm Jatoba slats.
Both timber species are FSC-certified.
The legs are made of 4mm powder-coated or galvanised
steel sheet.

Accessories

Tillval

Below ground anchor kit.

Nedgrävningsfundament.

Installation

Förankring

Freestanding,. Sunken foundation anchoring available with
optional anchor kit.

Fristående men kan förankras med
nedgjutningsfundament eller nedgrävningsbeslag.

Design

Formgivning

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Standardfärger Standard colours

Silvergrå/svart
Silver Grey/Black

Silvergrå/galv
Silver Grey/Galvanised

Jatoba/svart
Jatoba/Black

Jatoba/varmförzinkad
Jatoba/Galvanised

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

- 0.45

Bänk L=1.50
Bench L=1.50
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Spin
Tillsammans med formgivaren Lars Vejen har vi tagit fram den här
lilla tvåsits soffan för det offentliga rummet. Spin är en spänstig soffa i
antingen fast eller snurr-variant som kan användas såväl
utomhus som inomhus. Rygg och armstöd skapar ett välkomnande
och omfamnande uttryck. Med sin breda sits i trä skapar Spin en
inbjudande rekreationsplats för två.
”Jag tänker på Spin som en vänskapsbänk, en sittmöbel för
social interaktion mellan vänner, kärlekspar eller en förälder
med sitt barn”, säger Lars Vejen.
Designed in collaboration with Lars Vejen, the 95cm wide
two-seater Spin bench can be used for both indoor and outdoor
spaces. The back and armrests are crafted from a single sheet of
laser-cut steel, giving the object a distinctive seamless look. The Spin
bench is designed to promote social interaction:
“It is an invitation to relax and spend time with a friend or a loved
one” says Lars. The bench can be used individually or as part of a wider
scheme, and can be anchored in two different ways: on a fixed pole, or
with a swivel mechanism to allow the user to change the position of the
bench and interact with the surrounding environment.

Design: Lars Vejen
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Spin
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av FSC-certifierad 120x32mm
laminerad kvistfri furu. Dessa är oljade, laserade samt
förseglade med en halvmatt topplack.
Ramen som är tillverkad av 8mm stålplåt är antingen
varmförzinkad eller pulverlackerad. Foten är tillverkad
av ø76mm stålrör.

The 120x32mm slats are made of laminated scandinavian
pine. These are FSC-certified.
They are oiled, stained and finished with a matt varnish.
The frame is made of a 8mm hot dip galvanised or powder
coated steel sheet and the leg is made of a 76mm diameter
steel pole.

Förankring

Installation

Platsgjutning.

Cast in place.

Formgivning

Design

Lars Vejen

Lars Vejen

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/varmförzinkning Barkbrun/grå
Bark Brown/Galvanised Bark Brown/Grey
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 1.16

- 1.16

- 0.45

- 0.45

Soffa spin L=1.16
Seat spin L=1.16

Soffa fixed L=1.16
Seat fixed L=1.16

52

Parkmöbler Spin Furniture Collections Spin
•

•

Zeta
Zeta är en mycket uppskattad liten möbelgrupp som passar lika bra
på både skolgårdar och rastplatser som i unika stadsmiljöer.
Kombinationen av de kraftiga plattjärnen och de vackra träytorna
ger både styrka och karaktär. Zeta-serien består av soffa, bord,
ståbänk samt ståbord.
A robust and space-optimising configuration, Zeta blends nicely with
urban and natural environments. The hardwearing steel frame and
high quality timber table tops make it suitable for busy schools,
playgrounds or challenging urban areas. The collection includes two
kinds of benches and tables.

Design: Gustav Hallén
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Zeta
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna, som är tillverkade av 45x45mm samt
45x67mm tätvuxen FSC-certifierad skandinavisk furu,
är oljade, laserade samt förseglade med en halvmatt
topplack.
Stativet är tillverkat av 15x70mm varmförzinkat
plattjärn.

The 45x45m and 45x67mm slats are made of slow-grown
Scandinavian pine. These are FSC-certified.
They are oiled, stained and finished with a matt varnish.
The frame is made of a 15x70mm flat steel sheet.

Installation
Cast in place.

Förankring
Nedgjutning.

Design
Gustav Hallén

Formgivning
Gustav Hallén

Standardfärger Standard colours

Silvergrå/Varmförzinkad
Silver Grey/galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

- 1.03

- 0.80
- 0.70

- 0.70
- 0.45

Soffa L=1.50
Seat L=1.50
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Ståbänk L=1.50
Bar Bench L=1.50

Ståbord L=1.50
Bar Table L=1.50

Parkmöbler Zeta Furniture Collections Zeta
•

•

Bord L=1.50
Table L=1.50

Djurgården
Djurgården är en robust och ändamålsenlig soffa som under lång tid
klarar väder, vind och ett flitigt användande. I sin enkelhet och med
sina genuina material smälter den lätt in och blir en naturlig del av
sin omgivning. Till Djurgården finns armstöd som tillval.
Robust and functional, the Djurgarden bench is designed to cope with
harsh weather conditions and heavy wear. With it’s simplistic design
it will fade harmoniously into the background. Optional armrests are
available.
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Parkmöbler Djurgården Furniture Collections Djurgården
•

•

Djurgården
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av 45x120mm tätvuxen
FSC-certifierad skandinavisk furu.
De barkbruna brädorna är oljade, laserade samt
förseglade med en halvmatt topplack.
De parkgröna brädorna är oljade samt täckmålade.
Stativet är tillverkat av 50x80mm varmförzinkade
stålrör.

The 45x120mm slats are made of slow-grown Scandinavian
pine. These are FSC-certified.
Bark Brown slats are oiled, stained and finished with a matt
varnish.
Park Green slats are oiled, stained and painted.
The frame is made of a 50x80mm steel tube.

Accessories

Tillbehör

Armrest.

Armstöd.

Installation

Förankring

Cast in place.

Platsgjutning.

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/varmförzinkning Parkgrön/varmförzinkning
Bark Brown//Galvanised Park Green//Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

- 0.45

Soffa L=1.76
Seat L=1.76
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Parkmöbler Djurgården Furniture Collections Djurgården
•

•

Rörkröken
Rörkröken är en av våra verkliga klassiker och ett mycket vanligt
inslag varhelst människor vill slå sig ned en stund. Den är i all sin
enkelhet mycket lättplacerad och blir ett fint inslag i det offentliga
uterummet. Rörkröken, formgiven av Gunnar Hallén, har med sina
soffor, bänkar och bord sedan många år inbjudit generationer av
människor till gemenskap och kommer säkert göra så länge än.
A classic HAGS reference, the Rörkröken collection is an invitation to
sit back and relax. Designed by Gunnar Hallén, the benches and table
can be mixed and matched to create a socialising space tailored to any
space and budget.

Design: Gunnar Hallén
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Parkmöbler Rörkröken Furniture Collections Rörkröken
•

•

Rörkröken
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av 45x45 samt 45x165mm
tätvuxen FSC-certifierad furu.
Dessa är oljade, laserade samt förseglade med en
halvmatt topplack. Stativet som antingen är
pulverlackerat eller varmförzinkat är tillverkat av
Ø45mm stålrör.

The 45x45mm and 45x165mm slats are made of
slow-grown scandinavian pine. These are FSC-certified.
They are oiled, stained or painted and finished with a matt
varnish.
The frame is made of a 45mm diameter black powder
coated or hot dip galvanised steel tube.

Förankring

Installation

Platsgjutning.

Cast in place.

Formgivning

Design

Gunnar Hallén

Gunnar Hallén

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/svart
Bark Brown/Black

Barkbrun/varmförzinkning Parkgrön/svart
Bark Brown/Galvanised Park Green/Black

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.74
- 0.45

- 0.45

Soffa L=1.60
Seat L=1.60
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Bänk L=1.60
Bench L=1.60

Bord L=1.20
Table L=1.20

Parkmöbler Rörkröken Furniture Collections Rörkröken
•

•

Taberg
Taberg är en fristående stapelbar soffa som passar bra såväl utmed
promenadstråk som i parker och stadsmiljöer. Den har ett rejält
armstöd och är mycket lätt att komma både i och ur. Det spänstiga
stativet tillsammans med de vackert utformade trädetaljerna gör att
den alltid känns elegant i sin omgivning.
Taberg is stackable and fits well along a promenade or park pathways.
Crafted in solid Scandinavian pine and boasting an elegant curved
frame, it will add value to urban and natural settings alike. It’s armrests
can provide additional support for users with limited mobility.

Design: Thorulf Löfstedt
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Parkmöbler Taberg Furniture Collections Taberg
•

•

Taberg
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Brädorna är tillverkade av 33x45mm samt 33x93mm
tätvuxen FSC-certifierad skandinavisk furu.
Dessa är oljade, laserade samt förseglade med en
halvmatt topplack.
Det pulverlackerade stativet är tillverkat av 20x50mm
plattovala rör samt 10x40mm plattjärn.

The 33x45 and 33x93 slats are made of slow-grown
Scandinavian pine, which are oiled, stained or painted and
finished with a matt varnish. These are FSC-certified.
The frame is made of 20x50mm flat oval steel tube and a
10x40mm flat steel sheet.

Accessories

Tillbehör

Below ground anchor kit.

Nedgrävningsfundament.

Installation

Förankring
Fristående men kan också förankras med
platsgjutningsfundament eller nedgjutningsbeslag.

Freestanding,. Sunken foundation anchoring available with
optional anchor kit.

Design

Formgivning

Thorulf Löfstedt

Thorulf Löfstedt

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/svart
Bark Brown/Black
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

- 0.45

Soffa L=1.86
Seat L=1.86
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Parksoffor Taberg Furniture Taberg
•

•

Papperskorgar
& Askkoppar
Bins & Ashtrays
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Papperskorgar & Askkoppar Bins & Ashtrays

Rosen
Rosen är en robust och funktionell papperskorg som med sitt
stilrena formspråk passar i de flesta miljöer. Rosens lutande lock
försvårar att exempelvis flaskor och burkar placeras på den, men är
också en vacker detalj tillsammans med det rejäla öppningsgreppet.
Rosen som har helt dold påse är även mycket användarvänlig ur
arbetsmiljösynpunkt då den öppnas med ett enkelt handgrepp och
tömningen inte kräver några tunga lyft. Rosen kan användas både
som papperskorg och hundlatrin och finns som standard i svart och
varmförzinkad variant, men kan offereras i annan kulör.
This robust 40 litre litter bin has been designed to have a discreet high
end look whilst offering optimal usability. Its sloped top makes it
virtually impossible to lay bottles on top and its front opening door
allows for easy emptying. Rosen can also be used for the disposal of
dog waste. Available in standard black or galvanized finsh. Contact us
for custom colour settings.
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Papperskorgar & Askkoppar Rosen Bins & Ashtrays Rosen
•
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Rosen
Material och ytbehandling

Materials and finishes

2,5mm svart pulverlackerad eller varmförzinkad
stålplåt.
Påshållare av Ø5mm rostfri ståltråd.

2.5 mm black powder coated or galvanised steel sheet.
Bin liner holder 5mm diameter stainless steel wire.

Volume

Volym

40 litres.

40 liter.

Accessories

Tillbehör

Safety latch, sticker for litter bin and dog latrine.

Begränsningsbåge, dekal papperskorg/hundlatrin.

Installation

Förankring

Wall mounted/pole mounted, Freestanding.

Vägg eller stolpmantage, fristående.

Standardfärger Standard colours

Varmförzinkning
Galvanised

Svart
Black

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.87

Vägg/stolpmontage
Wall/Post fitting
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Fristående
Free standing

Papperskorgar & Askkoppar Rosen Bins & Ashtrays Rosen
•

•

Poppel
Poppel är en robust och praktisk papperskorg med dold påse som
passar i de flesta miljöer. Tack vare sin praktiska utformning är den
mycket funktionell ur både användar- och skötselsynpunkt. Locket
gör att fåglar inte kan komma åt soporna men är med sitt rejäla
grepp lätt att öppna och stänga. Poppel som även kan kombineras
med askkoppen Asken, finns i svart, röd och grön men kan även
offereras i annan kulör.
The 25 litre litter bin will fade into the background whilst encouraging
the local community to keep public spaces clean and pleasant.
Practical and low-maintenance, it is also user-friendly owing to a top lid
that makes it easy and quick to clean or replace bags. Poppel is
available in standard black, red and green, but can be painted in any
colour from the colour chart if required.
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Papperskorgar & Askkoppar Poppel Bins & Ashtrays Poppel
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Poppel
Material och ytbehandling

Materials and finishes

2,5 mm stålplåt som är lackerad svart, grön eller röd.
Påshållare av Ø5mm rostfri ståltråd.

2.5mm black or red powder coated steel sheet.
Bin liner holder 5mm diameter stainless steel wire.

Volym

Volume

25 liter.

25 litres.

Förankring

Installation

Fristående, platsgjutning med bottenfäste, platsgjutning
med sidostolpe, väggmontage.

Above ground, Cast in place with bottom bracket, Cast in
place with side pole, Wall mounted.

Standardfärger Standard colours

Svart
Black

Grön
Green

Röd
Red

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.75

Väggmontage
Wall mounted
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Platsgjutning
Cast in place

- 0.75

Fristående
Free standing

- 0.75

Platsgjutning
Cast in place

Papperskorgar & Askkoppar Poppel Bins & Ashtrays Poppel
•

•

Örebro
Örebro är en stilfull papperskorg för både park- och stadsmiljö, som
med sin dolda påse blir ett litet smycke i sin omgivning. Den har
blivit ett populärt inslag i det offentliga rummet då den är mycket
praktiskt både ur användar- och skötselsynpunkt. De öppna sidorna
gör att locket inte behöver lyftas vid användande och är utformat så
att större fåglar har svårt att komma åt innehållet. Det rejäla
greppet på locket gör det lätt att öppna och stänga. Örebro finns i
standard som svart men kan även offereras i annan kulör.
The discreet, contemporary look of these sleek 25 litre litter bins will
complement a park or urban setting nicely. Practical and
low-maintenance, it is also user-friendly owing to a top lid that makes it
easy and quick to clean or replace bags. Örebro is available in standard
black. Contact us for custom colour settings.
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Papperskorgar & Askkoppar Örebro Bins & Ashtrays Örebro
•
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Örebro
Material och ytbehandling

Materials and finishes

2,5mm svartlackerad stålplåt.
Påshållare av Ø5mm rostfri ståltråd.

2.5mm black powder coated steel sheet.

Volume

Volym

25 litres.

25 liter.

Installation

Förankring
Fristående, Platsgjutning med bottenfäste, Platsgjutning
med sidostolpe, Väggmontage.

Above ground, Cast in place with bottom bracket, Cast in
place with side pole, Wall mounted.

Standardfärger Standard colours

Svart
Black
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.75

Vägg/Stolpmonterad
Wall mounted
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Platsgjutning
Cast in place

- 0.75

Fristående
Freestanding

- 0.75

Platsgjutning
Cast in place

Papperskorgar & Askkoppar Örebro Bins & Ashtrays Örebro
•

•

Sergel
Sergels stora kapacitet i kombination med den vackra formen har
gjort den mycket populär i stadsmiljöer. Den breda och låga
öppningen ger möjlighet att kasta även skrymmande avfall som
exempelvis pizzakartonger, men försvårar för större fåglar att sätta
sig på kanten. Dörren öppnas med en standard trekantsnyckel och
den helt dolda säcken frigörs lätt utan att onödiga lyft behövs. Det
präglade mönstret i dörren ger både en vacker yta samtidigt som
den förhindrar affischering. Vid behov kan önskad text eller logotyp
laserskäras ut i luckans överkant. Sergel finns som standard i svart
eller varmförzinkat utförande men kan även offereras i annan kulör.
The Sergel 140 litre litter bin combines outstanding functionality with a
contemporary look, making it the perfect option for busy urban
environments. Its large capacity, concealed liner and broad low-level
apertures make it suitable for bulky waste and allows for easy
emptying. The sloped edge and embossed surface not only add visual
interest, they also prevent birds from removing litter and people from
sticking on posters. It is accessible through a standard triangular key
operated lock system. Available in standard black or galvanised steel.
Contact us for custom colour options.

Design: Jan Wickelgren
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Papperskorgar & Askkoppar Sergel Bins & Ashtrays Sergel
•
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Sergel
Material och ytbehandling

Materials and finishes

2,5mm stålplåt som är pulverlackerad eller
varmförzinkad
Påshållare av Ø5mm rostfri ståltråd.

2.5mm black powder coated or hot dip galvanised steel
sheet.
Bin liner holder 5mm diameter stainless steel wire.

Volym

Volume

140 liter.

140 litres.

Förankring

Installation

Fristående, Nedgrävning.

Freestanding, Sunken foundation.

Formgivning

Design

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Standardfärger Standard colours

Varmförzinkning
Galvanised

Svart
Black

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 1.14

Fristående
Freestanding
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- 1.14

Nedgrävning
Sunken foundation

Papperskorgar & Askkoppar Sergel Bins & Ashtrays Sergel
•

•

Nora
Nora är en papperskorg ritad av den svenska formgivaren Gunilla
Allard. Den vackra formen i kombination med den genomtänkta
funktionen ger mervärde till människors vardag såväl praktiskt som
estetiskt. Det lutande taket förhindrar att det ställs exempelvis
flaskor och burkar ovanpå och blir samtidigt en vacker detalj.
Öppningen sitter på en höjd som är tillgänglig för alla. Dörren
öppnas med en standard trekantsnyckel och den helt dolda säcken
frigörs lätt utan att onödiga lyft krävs. Standardkulörer är svart eller
varmförzinkad men Nora kan även offereras i annan kulör. Nora
finns även med integrerad askkopp.
This 70 litre litter bin designed by Swedish designer Gunilla Allard,
boasts a sleek contemporary look and improved usability. The sloped
lid makes it easier to keep the bin clean and free from litter placed on
top, thus reducing maintenance. A concealed bag liner and low-level
apertures allow easy emptying and efficient access for wheelchair
users. It is accessible through a standard triangular key operated lock
system. An ashtray is also integrated into the litter bin. Available in
standard black or galvanised steel. Contact us for custom colour
options.

Design: Gunilla Allard
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Papperskorgar & Askkoppar Nora Bins & Ashtrays Nora
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Nora
Material och ytbehandling

Materials and finishes

2,5mm pulverlackerad eller varmförzinkad stålplåt.
Påshållare av Ø5mm rostfri ståltråd.

2.5mm black powder coated or hot dip galvanised steel
sheet.

Volym

Volume

70 liter.

70 litres.

Förankring

Installation

Fristående, nedgrävning.

Freestanding, Sunken foundation.

Formgivning

Design

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Standardfärger Standard colours

Svart
Black

Varmförzinkning
Galvanised

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 1.05

Fristående
Freestanding
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- 1.05

Platsgjuten
Cast in place

Papperskorgar & Askkoppar Nora Bins & Ashtrays Nora
•

•

Asken
Asken är en liten nätt askkopp som hjälper till att hålla rent och
snyggt i sin omgivning. Den praktiska tömningsfunktionen och den
robusta konstruktionen har gjort den till en favorit bland många
användare. Asken finns med och utan tak, i svart pulverlack eller
rostfritt utförande samt i en variant som är monterad tillsammans
med papperskorgen Poppel.
Asken ashtray boasts a clean look and a functional design and helps
keep public or commercial spaces tidy and inviting. It can be mounted
directly onto the front part of Poppel litter bin and is available in black
powder coated or stainless steel.
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Papperskorgar & Askkoppar Asken Bins & Ashtrays Asken
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Asken
Material och ytbehandling

Materials and finishes

1,5mm stålplåt som är pulverlackerad eller rostfri.
Impgaller av 1,5mm rostfri plåt’.

1.5mm black powder coated or stainless steel sheet.
1.5mm stainless steel grate.

Förankring

Installation

Väggmontage och stolpmontage.

Wall mounted and post mounted.

Standardfärger Standard colours

Svart
Black

Rostfri
Stainless steel

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

Utan tak
Without roof
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Med tak
With roof

Papperskorgar & Askkoppar Asken Bins & Ashtrays Asken
•

•

Gastro
Gastro är en askkopp där stilren formgivning och god funktion går
hand i hand. Med en lätt tillgänglig, men dold knapp är den mycket
enkel att tömma och rengöra. Gastro finns som standard i svart men
kan vid behov fås i valfri kulör.
With its small size and glossy finish, Gastro ashtray blends in
harmoniously with an urban environment. Its concealed button allows
easy opening and emptying. It is available in black powder-coated steel.
Contact us for custom colour options.

Design: Kristian Gunnemo/Niklas Madsen
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Papperskorgar & Askkoppar Gastro Bins & Ashtrays Gastro
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Gastro
Material och ytbehandling

Materials and finishes

1,5mm stålplåt som är pulverlackerad.
FImpgaller av 1,5mm rostfri plåt.

1.5mm black powder coated steel sheet.
1.5mm stainless steel grate.

Förankring

Installation

Väggmontage och stolpmontage.

Wall mounted and post mounted.

Formgivning

Design

Kristian Gunnemo/Niklas Madsen

Kristian Gunnemo/Niklas Madsen

Standardfärger Standard colours

Svart
Black
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options

Väggmontage
Wall mounted
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Papperskorgar & Askkoppar Gastro Bins & Ashtrays Gastro
•
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Smalviva
Smalviva finns i två varianter, med och utan galler. Modellen där
man fimpar i ett galler kan lätt rengöras genom att det
gångjärns-försedda gallret viks bakåt. Båda varianterna kan med
fördel fyllas med sand för stabilitetens skull. Smalviva är ett vackert
sätt att hålla den offentliga miljön fri från skräp. Standardkulören är
svart men den kan även offereras i annan kulör.
Smalviva’s playful shape will encourage the local community to keep
public spaces clean, tidy and pleasant for everyone. Both can be filled
with sand for extra stability. The without grate option allows for sand
to stub out cigarettes. The Smalviva freestanding ashtray is available in
standard black powder-coated steel and can come in custom colours if
required.
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Papperskorgar & Askkoppar Smalviva Bins & Ashtrays Smalviva
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Smalviva
Material and ytbehandling

Materials and finishes

Behållare av 1.5mm svart pulverlackerad stålplåt.
Galler av 1.5mm rostfri stålplåt

Liner made of 1.5mm black powder coated steel sheet.
Grate made of 1.5mm stainless steel sheet.

Förankring

Installation

Fristående.

Freestanding

Standardfärger Standard colours

Svart
Black
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.64

Med galler
With grate
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- 0.64

Utan galler
Without grate

Papperskorgar & Askkoppar Smalviva Bins & Ashtrays Smalviva
•

•

Cykelställ
Bicycle Shelters
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Cykelställ Bicycle Shelters

Stella
Stella är ett cykelgarage som passar i såväl klassiska som moderna
miljöer. Med sina väggar av tjärsvart skandinavisk furu smälter det
lätt in i de flesta sammanhang men kan även offereras i valfri kulör
för att exakt matcha den omgivande arkitekturen. Stella kan erhållas
med rakt eller bågformat tak i materialen korrugerad plåt eller
kanalplast. Standardgaragen tar upp till 12 cyklar men kan byggas
ut till önskat antal. Som tillval finns låsbara grindar, cykelställ, samt
monteringssats för sedumtak. Stella kan med fördel också användas
till förråd, som barnvagnsgarage eller sorteringsstation. Stella
är, som samtliga garage i serien, förberett för installation av
belysning.
The Stella bicycle shed boasts clean lines and a contemporary look
blending with most environments. The Nordic pine timber slats can
be painted in any custom colour to echo the surrounding architecture
and different roof variants are available, from straight to vaulted and
corrugated steel sheet to transparent plastic.
The standard structure can accommodate up to 12 bikes and
can be expanded if needed. Optional features include: lockable gates,
high walls, fixed or freestanding bike racks and an installation kit for
sedum roofs. Stella units can be installed side by side to create a
configuration tailored to your space and budget.

Design: Jan Wickelgren
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Cykelställ Stella Bicycle Shelters Stella
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Stella
Storlek

Size

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Kapacitet = Max 12 cyklar.

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacity = Maximum 12 cycles.

Material och ytbehandling

Materials and finishes

Väggar med horisontella 45x45mm ribbor av
FSC-certifierad tätvuxen skandinavisk furu. Dessa är
oljade, laserade samt förseglade med en halvmatt
topplack. Stolpar är tillverkade i 60x60mm stålrör som
är varmförzinkade.
Taken finns i alternativen korrugerad plåt eller
transparent kanalplast.

45x45mm horizontal panels made of slow-grown
Scandinavian pine. Oiled, stained and finished with a matt
varnish. These are FSC-certified. Poles are made of
60x60x3mm galvanised steel sheet. Available with vaulted
or straight roofs in steel or transparent plastic.

Accessories

Tillbehör

Bike racks, lockable gate, infill panels, extension kit,
mounting kit for sedum roofs.

Cykelställ, låsbar grind, förlängningssats,
monteringssats för sedumtak.

Installation

Förankring

Sunken foundation. Can also be anchored with Cast in
place or Freestanding options.

Nedgrävning men vid behov kan även nedgjutning
eller fristående alternativ erbjudas.

Design
Jan Wickelgren

Formgivning
Jan Wickelgren

Standardfärger Standard colours
Tjärsvart/Varmförzinkning
Tar Black/Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 2.30

Välvt tak: Korrugerad plåt eller kanalplast
Vaulted roof: Steel or transparent plastic

- 2.30

Rakt tak: Korrugerad plåt eller kanalplast
Straight roof: Steel or transparent plastic

Installations varianter Installation options
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Cykelställ Stella Bicycle Shelters Stella
•
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Nova
Nova är ett vackert och robust cykelgarage som med sin transparens
och luftighet blir ett diskret inslag i miljön. Kombinationen av
varmförzinkad sträckmetall och fyrkantsrör gör det i princip helt
underhållsfritt och de olika tak-kombinationerna ger stora
möjligheter att interagera med den omgivande arkitekturen.
Insynen i garaget tillsammans med tillbehöret låsbar grind samt
möjligheten att enkelt installera belysning, ger en mycket trygg miljö
i och omkring Nova. Med sin kapacitet på upp till tolv cyklar per
garage är Nova mycket populärt i såväl bostadsområden som
stadsmiljöer. Att Nova går att bygga ut i ytterligare spännande
varianter ökar möjligheterna till en fungerande vardag.
With transparent panels, a discreet look and a number of roof variants,
Nova has low visual impact and will fade harmoniously into the
background. The see-through panels also allow optimal visibility and
can be complemented by lockable gates and lights, providing safety for
the users. With roof variants and a sturdy galvanised steel frame, Nova
is a flexible and low-maintenance system.
With a capacity of up to 12 bikes, it is the perfect solution for
busy urban areas and several units can be placed together if required.
Optional features also include fixed or freestanding bike racks and an
installation kit for sedum roofs.

Design: Jan Wickelgren
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Cykelställ Nova Bicycle Shelters Nova
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Nova
Storlek

Size

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Kapacitet = Max 12 cyklar.

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacity = Maximum 12 cycles.

Material och ytbehandling

Materials and finishes

Väggar av varmförzinkad sträckmetall samt stolpar av
60x60mm stålrör som är varmförzinkade. Taken finns i
alternativen korrugerad plåt eller transparent
kanalplast.

Expanded steel screens with 60x60x3mm galvanised
square tube. Available with vaulted or straight roofs in
corrugated steel or transparent plastic.

Accessories

Tillbehör

Bike racks, lockable gate, infill panels, extension kit,
installation kit for sedum roofs.

Cykelställ, låsbar grind, förlängningssats,
monteringssats för sedumtak.

Installation

Förankring
Nedgrävning men vid behov kan även nedgjutning
eller fristående alternativ erbjudas.

Formgivning

Sunken foundation. Can also be anchored with Cast in
place or Freestanding options.

Design
Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Standardfärger Standard colours
Varmförzinkad
Hot Dip Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 2.30

Välvt tak: Korrugerad plåt eller kanalplast
Vaulted roof: Steel or transparent plastic

- 2.30

Rakt tak: Korrugerad plåt eller kanalplast
Straight roof: Steel or transparent plastic

Installations varianter Installation options
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Cykelställ Nova Bicycle Shelters Nova
•

•

Capella
Capella är ett robust cykelgarage som passar på såväl skolgårdar
som i parker och bostadsområden. Med sina varmförzinkade
fyrkantsrör och sin kraftiga takkonstruktion är det i princip helt
underhållsfritt och mycket vandalsäkert. Capella kan fås med
antingen rakt eller bågformat tak i materialen korrugerad plåt eller
kanalplast. Capella är mycket utrymmes-effektivt då det rymmer
upp till tolv cyklar men kan dessutom byggas ut i ett stort antal
varianter. Det är mycket populärt i områden där man anser att
skönhet, underhållsfrihet och lång livslängd är viktigt.
With a sturdy steel frame and reinforced roof, Capella requires low
maintenance and is virtually vandal-resistant, making it suitable for
busy environments such as schools or urban areas.
This space-optimising structure can accommodate up to 12
bikes and can be expanded to meet different needs in terms of space
and budget.

Design: Jan Wickelgren
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Cykelställ Capella Bicycle Shelters Capella
•

•

Capella
Storlek

Size

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Kapacitet = Max 12 cyklar.

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacity = Maximum 12 cycles.

Material och ytbehandling

Materials and finishes

Väggar är tillverkade av horisontella 35x35mm
varmförzinkade stålrör som är vridna 45°. Stolpar är
tillverkade av 60x60mm fyrkantsrör som är
varmförzinkade. Taken finns i alternativen korrugerad
plåt eller transparent kanalplast.

Walls are made of 35x35x2mm and 60x60x3mm
galvanised squared tube with a 45° gradient. Available with
vaulted or straight roofs in corrugated steel or transparent
plastic.

Accessories

Tillbehör

Bicycle rack, extension kit, installation kit for sedum roofs.

Cykelställ, förlängningssats, monteringssats för
sedumtak.

Installation

Förankring
Nedgrävning men vid behov kan även nedgjutning
eller fristående alternativ erbjudas.

Sunken foundation. Can also be anchored with Cast in
place or Freestanding options.

Design
Jan Wickelgren

Formgivning
Jan Wickelgren

Standardfärger Standard colours
Varmförzinkad
Hot Dip Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 2.30

Välvt tak: Korrugerad plåt eller kanalplast
Vaulted roof: Steel or transparent plastic

- 2.30

Rakt tak: Korrugerad plåt eller kanalplast
Straight roof: Steel or transparent plastic

Installations varianter Installation options
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Cykelställ Capella Bicycle Shelters Capella
•

•

Bänkbord
Picnic Tables
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Bänkbord Picnic Tables

Gullviva, Hallon,
Linnea, Olvon,
Ljung
HAGS fristående bänkbord är en klassiker med mycket stabil
konstruktion som genom sin varsamma formgivning smälter in väl
i omgivningen. De är dimensionerade att rymma många personer
och tål frekvent användning i många år. Bänkborden finns i flera
varianter för olika behov såsom ålder, tillgänglighet och kapacitet.
På samtliga bänkbord kan parasoll monteras.
A spacious and sturdy design, the HAGS picnic tables come with
integrated seating and incorporate high quality materials such as
slow-grown stained pine and hard-wearing galvanised steel. Several
sizes are available to meet varying needs.
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Bänkbord Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung Picnic Tables Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung
•

•

Gullviva, Hallon, Linnea,
Olvon, Ljung
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Sitt och bordsbrädor är tillverkade av 32x120mm
FSC-certifierad tätvuxen skandinavisk furu. Dessa är
oljade, laserade samt förseglade med en halvmatt
topplack.
Stativet är tillverkat av ø42mm pulverlackerade eller
varmförzinkade stålrör.

32x120mm seats and table slats are made of slow-grown
Scandinavian pine. They are oiled, stained and finished
with a matt varnish. These are FSC-certified.
The frame is made of a 42mm diameter black powder
coated or hot dip galvanised steel tube.

Installation
Förankring

Freestanding.

Fristående.

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/varmförzinkad
Bark Brown/Galvanised

Barkbrun/svart
Bark Brown/Black

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.72

- 0.72
- 0.45

- 0.60
- 0.45
- 0.35

Linnea L=1.76
Olvon L=2.20
Gullviva L=2.90
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Hallon L=1.76/2.90

Ljung L=1.76

Bänkbord Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung Picnic Tables Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung
•

•

Skagen
Skagen är den perfekta mötesplatsen för människor i alla åldrar som
vill umgås en stund ute i det fria. Det är mycket lätt att slå sig ner på
någon av de åtta sittplatserna, då inga höga ben eller balkar är i
vägen. Detta har gjort att Skagen är extra populärt hos äldre eller
andra människor med begränsad rörlighet. Skagen finns som
standard med sju eller åtta sittplatser. Vid alternativet sju sittplatser
finns plats för en rullstol men som special kan plats för upp till fyra
rullstolar erbjudas. Skagen har även möjlighet för montering av
parasoll.
Providing an attractive meeting spot for people of all ages and abilities,
the Skagen inclusive picnic table allows users to sit comfortably as they
have plenty of room to stretch their legs. Its ergonomic design is
appreciated by the elderly or people with limited mobility. The
standard unit comes with seven or eight seats and can accomodate
one wheelchair user. Custom units with four wheelchair spaces can be
ordered.
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Bänkbord Skagen Picnic Tables Skagen
•

•

Skagen
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Bord och sits är tillverkad av 33x93mm
FSC-certifierad tätvuxen skandinavisk furu, är oljade,
laserade samt förseglade med en halvmatt topplack.

Tables and chairs are made of 33x93mm slow-grown
Swedish pine. They are oiled, glazed and finished with a
matte top coat. These are FSC-certified.
The frame is manufactured in 40x40mm galvanised steel
tube.

Förankring
Fristående.

Installation
Freestanding.

Standardfärger Standard colours

Barkbrun/varmförzinkat
Bark Brown/Galvanised
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.72

- 0.72
- 0.45

Bänkbord L=1.74
Picnic Table L=1.74
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- 0.45

Bänkbord med plats för rullstol L=1.36
Picnic Table with Wheelchair access L=1.36

Bänkbord Skagen Picnic Tables Skagen
•

•

Träjon
Träjon är ett bänkbord för den som söker den sköna känslan av trä.
Det är ett robust och stabilt bord där alla åldrar kan sitta
tillsammans. Det passar utmärkt för såväl skolmiljöer och
innergårdar som camping- och rastplatser där kraven på hållbarhet
och funktion är höga.
With its natural look and functional design, this picnic table invites
users of all ages and abilities to sit down together. Durable and
hard-wearing, it is perfect for both school environments and busy
leisure facilities.
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Bänkbord Träjon Picnic Tables Träjon
•

•

Träjon
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Sitt och bordsbrädor samt stativ är tillverkade av
32x120mm respektive 45x93mm FSC-certifierad
tätvuxen skandinavisk furu. Träjon är oljat, laserat samt
förseglat med en halvmatt topplack.

32x120mm and 45x93mm seats and table slats and frame
are made of slow-grown Swedish pine. These are
FSC-certified.
It is oiled, glazed and finished with a matt varnish.

Förankring

Installation

Fristående.

Freestanding.

Standardfärger Standard colours

Barkbrun
Bark Brown
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.73
- 0.42

Bänkbord L=1.76/2.90
Camping Table L=1.76/2.90
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Bänkbord Träjon Picnic Tables Träjon
•

•

Grill &
Blomlådor
Grill & Planter
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Grill & Blomlådor Grill & Planter

Chili
Chili är den perfekta mötesplatsen för människor som vill umgås.
En grillkväll i exempelvis en bostadsrättsförening uppmuntrar till
gemenskap samtidigt som det kan leda till nya och spännande
möten. Chili är en vacker och praktisk grill som kan eldas både med
ved och kol och på de två fällbara gallren kan man tillreda allt från
korv och stek till fisk och grönsaker. Då luft strömmar mellan
inner- och ytterbehållaren får man en behaglig temperatur även när
man står nära. Chili är mycket robust i sin konstruktion och kan även
förankras med nedgjutningsbeslag.
With its stylish frame and functional features, the Chili grill sets the
mood for summer barbecues and helps foster a sense of community.
Its strength and durability makes it suitable for all environments, from
busy recreational spaces to schools. Users can light the Chili grill with
charcoal or wood to cook a variery of food and will appreciate the
functional design allowing optimal air circulation.

Design: Gunilla Allard
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Grill & Blomlådor Chili Grill & Planter Chili
•

•

Chili
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Gallret är tillverkat av 5mm, benen av 4mm och
asklådan av 3mm stålplåt som är behandlad med en
svart värmebeständig pulverlack.

Grill: 5mm steel sheet
Legs: 4mm steel sheet
Container: 3 mm steel plate treated with a black
heat-resistant powder coating.

Förankring
Fristående men kan förankras med nedgjutningsbeslag.

Installation

Design

Freestanding,. Can also be anchored with a Cast in place
fitting.

Gunilla Allard

Design
Gunilla Allard

Standardfärger Standard colours

Svart
Black
Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.80

Grill L=0.85
Grill L=0.85
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Grill & Blomlådor Chili Grill & Planter Chili
•

•

Flox
Tillsammans med formgivaren Gunilla Allard har vi utvecklat
produktserien ROX och FLOX. Flox är en mycket funktionell
blomlåda som med sin enkla elegans passar i såväl historiska som
moderna miljöer. Blomlådan som finns i två olika höjder är
utformad för att lätt kunna lyftas och flyttas och är också stapelbar
för exempelvis vinterförvaring. Till Flox finns även ett
bevattningssystem som tillval.
”Jag har strävat efter en enkelhet i formgivningen.
Produkterna kan ses som solitärer eller placeras i grupper.
Blomlådor i samma eller olika höjder kan exempelvis stå
tillsammans. De kan också fungera som avgränsning mellan en
gågata och en trafikerad väg, säger Gunilla Allard.
The happy result of a collaboration with renowned designer Gunilla
Allard, the collection of Rox benches and Flox planters share a
common design language and complement each other. Suitable for
both indoor and outdoor environments. Available in two different
heights, the stackable planters can be lifted and moved easily. An
optional irrigation system is also available
“Planters from different sizes can be grouped together to create
an interesting composition and add visual interest, whilst a line of
planters will provide a buffer between pedestrian zones and busy
roads”, says Gunilla.

Design: Gunilla Allard
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Grill & Blomlådor Flox Grill & Planter Flox
•

•

Flox
Material och ytbehandling

Materials and finishes

Behållaren är tillverkad av 3mm och benen av 4mm
stålplåt som är antingen pulverlackerad eller
varmförzinkad.

The container is made of 3mm steel sheet and the legs of
4mm steel sheet..
Available as either powder coated or hot dip galvanised.
.

Förankring

Installation

Fristående men kan förankras med nedgjutningsbeslag.

Freestanding,. Can also be anchored with a Cast in place
fitting.

Tillbehör

Accessories

Bevattningssystem.

Irrigation system.

Formgivning

Design

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Standardfärger Standard colours

Svart
Black

Varmförzinkning
Galvanised

Andra färger finns tillgängliga efter önskemål Additional colours available on request

Alternativ Options
- 0.72
- 0.60

Hög variant L=0.78
High version L=0.78

146

Låg variant L=0.78
Low version L=0.78

Grill & Blomlådor Flox Grill & Planter Flox
•

•

Flox/Rox

Formgivare
Designers
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Formgivare Designers

Gunilla Allard
Gunilla Allard är idag en av skandinaviens mest ansedda möbelformgivare. Flera
av hennes produkter har blivit klassiker som älskas av människor både inom den
privata och offentliga sektorn. Hon är en mästare på att kombinera funktion och
elegans och lägger stor vikt vid att även små detaljer skall bli fulländade. Gunilla
har sin bakgrund som scenograf inom filmindustrin, där hon bland annat arbetade
med Ingmar Bergman, innan hon 1983 började på Konstfack i Stockholm för att
studerar möbeldesign. Hon har tilldelats ett stort antal priser och utmärkelser,
bland annat Bruno Mathsson-priset samt danska Georg Jensen-priset. Hon har
även utsetts till hedersdoktor vid Linnéuniversitet i Växjö. För HAGS har Gunilla
formgivit Pixbo, Chili, Flox och Rox.
One of the most renowned Scandinavian designers, Gunilla Allard has designed a
number of products which have become classic references in both the private and
public spheres. Allard excels at combining functionality and timeless elegance as well
as enhancing even the smallest details. After graduating from the University College
of Arts in Stockholm in 1988, she embarked on a career as a set designer for the film
industry, during which she had the opportunity to work with Ingmar Bergmann. She
has received a number of awards, including the prestigious Bruno Mathsson and
Georg Jensen prizes, and has also been granted a honorary doctorate at the Linnaeus
University in Växjö. Gunilla Allard has designed our Pixbo, Chili, Flox and Rox
collections.

Gunnar Hallén
Gunnar Hallén är en svensk arkitekt och formgivare som utformat allt från hela
bostadsområden till parkmöbler. För Gunnar har det alltid varit viktigt att god
design skall uppfylla såväl ergonomiskt och ekonomiskt som estetiskt högt ställda
krav. De mer än 45 bostadsområden han genom åren utformat har alltid präglats
av en stark känsla av natur, miljö och funktion och tillfört livskvalitet i människors
vardag. För HAGS har Gunnar bland annat formgivit klassikern Rörkröken.
Swedish architect and designer Gunnar Hallén has worked on a variety of projects,
from developing park and urban furniture to rejuvenating entire neighbourhoods. His
aim is to deliver design concepts which are both economically sound, functional and
enjoyable for the local community, whilst incorporating plenty of natural elements.
Gunnar has designed our classic Rörkröken collection.

Formgivare Designers
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Gustav Hallén
Gustav Hallén är utbildad vid såväl Umeå Universitet som Konstfack i Stockholm
och jobbar idag främst som industridesigner, men även med interaktionsdesign
samt grafisk formgivning. Variationen av uppdrag har resulterat i design av såväl
möbler, inredningsdetaljer, telefoner som högteknologiska glasögon,
förpackningar, TV grafik med mera. Likt parkbänken Zeta har Gustavs produkter
ofta tydlig grafisk identitet. Gustav har bland annat fått tre Red Dot Design Awards,
Formex Formidable 2014 och är representerad på MoMA (Museum of Modern Art)
i New York.
Educated at Umeå University and the College of Arts in Stockholm, Gustav Hallén
primarily works as an industrial designer, with the occasional stint in graphic design.
His portfolio spans everything from furniture, telephones to hi-tech glasses and
packaging. His unique design style has won him a number of prestigious awards,
including three Red Dot Design awards and Formex Formidable in 2014. His work has
also been showcased at the MOMA (Museum of Modern Art) in New York. Gustav has
designed our Zeta bench.

Niklas Madsen/Kristian Gunnemo
Niklas Madsen och Kristian Gunnemo är två industridesigners
som för HAGS utvecklat askkoppen Gastro. Niklas har jobbat
med inredning av offentliga lokaler runt om i världen medan
Kristian genom åren har formgivit mycket produkter för
inredningsbranschen.
Industrial designers Kristian Gunnemo and Niklas Madsen have
worked together on the development of our Gastro ashtray range.
Kristian specialises in interior design, whilst Niklas has been
involved in the design of public spaces across the world.

Thorulf Löfstedt
Thorulf Löfstedt är en svensk industridesigner med mångårig erfarenhet av
produktutveckling för offentlig miljö. Hans arbeten har tilldelats internationella
designpriser inom flera områden såsom möbler, belysning, lekprodukter samt
inom säkerhetsteknik. Thorulfs förmåga att förena estetik och funktion har lett
fram till många produkter som blivit till glädje i människors vardag. För HAGS har
Thorulf formgivit soffan Taberg, men även leksystemen UniPlay och UniMini.
Thorulf Löfstedt is a Swedish industrial designer with extensive experience in
developing products for public spaces. He has received a number of international
design awards over the course of his career in various fields, including furniture,
lighting, play equipment and safety features. Both visually-appealing and functional,
his creations have become part of people’s everyday lives. Thorulf has designed our
Taberg bench and he collaborated on the development of our UniMini and UniPlay
structures.
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Formgivare Designers

Lars Vejen
Lars Vejen är idag en av Danmarks mest intressanta och omskrivna formgivare.
Han är utbildad vid Aarhus School of Architecture och har genom åren jobbat
med en mängd olika produktområden såsom inredning, belysning, akustik och
möbler. Lars sätter mycket stor vikt vid att jobba tillsammans med andra
yrkesgrupper i sina projekt både vad gäller teknik, marknadsföring, försäljning
eller logistik. ”Min största inspirationskälla är att studera hur människor, produkter,
former, natur och strukturer interagerar” säger Lars som för HAGS har formgivit
bänken Grid och soffan Spin.
Well established on the Danish design scene and educated at the Aarhus School of
Architecture, Lars Vejen is a versatile designer who enjoys working with professionals
from different backgrounds. ”I take inspiration from how people, shapes, nature and
structures interact”, says Lars, who has developed a number of products including
lighting, acoustic solutions, as well as furniture and interior design concepts. Lars has
designed our Grid and Spin benches.

Jan Wickelgren
Jan Wickelgren är en svensk arkitekt och formgivare som under många år både
utformat miljöer och produkter för det offentliga rummet. Allt från belysning,
lekprodukter och möbler till parker och torg. Jan har en unik förmåga att förena
det enkla och självklara med skönhet och funktion och ritade redan på 70-talet
mycket lekprodukter och möbler för HAGS. Jan har genom åren vunnit priser både
i Sverige och internationellt för sitt arbete. För HAGS har Jan utformat bland annat
Sofiero, Birka, England, Gripsholm, Sergel samt Stella, Nova och Capella.
A trained architect and designer with an in-depth knowledge of outdoor public
spaces, Jan Wickelgren is a long-time HAGS collaborator and has helped us design
play equipment since the 70s. His distinctive style combining simplicity and elegance
has won international recognition. Jan has designed our Sofiero, Birka, England,
Gripsholm, Sergel, Stella, Nova and Capella ranges.

Formgivare Designers
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Swedish Quality
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