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Monica Förster formger ny serie
exklusiva inredningsdetaljer för Habo Selection
Under Stockholm Furniture Fair 2020 visar Habo Selection upp resultatet av ett kreativt år, där
företaget har fortsatt utveckla sortimentet av exklusiva inredningsdetaljer tillsammans med
internationellt kända och framgångsrika formgivare; Monica Förster och Thomas Sandell.
Habo Selection designar integrerade delar och detaljer till modern arkitektur. Målet är att de ska ge en
tydlig och bestående karaktär till rum, bostäder och byggnader. Habo Selections design är inspirerad av
skandinaviska klassiker med ett minimalistiskt, tidlöst men samtidigt sofistikerat och modernt uttryck.
Produkterna tillverkas av gedigna material som ger kvalitet och tyngd. För 2020 lanseras en ny serie i
samarbete med formgivaren Monica Förster, samtidigt lanseras också nya materialval i den befintliga
serien TS, designad av arkitekten och industridesignern Thomas Sandell.
Utgångspunkten för samarbetet mellan Habo Selection och Monica Förster var att ta fram en serie fasta
inredningsdetaljer som är såväl vackra som mångsidiga, estetiska och funktionella. Resultatet blev MF, en
exklusiv serie knoppar och krokar som med ett elegant och sofistikerat utseende uppmuntrar till
kreativitet och lekfullhet i hur de används. Produkterna kan användas som beslag på kökslådor och
skåpdörrar eller monteras på en vägg, ensam eller i grupp, vilket ger både funktion och dekoration.
– Idén bakom kollektionen, och vad jag tycker gör produkterna intressanta, är hur de fungerar med
varandra, beskriver Monica. Jag hoppas att människor ska se möjligheterna att kombinera seriens
knoppar och krokar i olika material och storlekar med varandra för en personlig inredning. Det finns
verkligen inget fel sätt här, säger Monica Förster.
Serien MF av Monica Förster framställs i återvunnen mässing med två olika ytskikt att välja mellan,
polerad mässing och svart pulverlackerad mässing. Serien finns även i tre olika storlekar. Materialval går i
linje med Habo Selections strategi om en hållbar produktcykel där materialen får en så lång livslängd som
möjligt. Återanvändning av mässing från produkter som annars skulle gå till soptippen ser Habo som en
verklig åtgärd för att minska energianvändning och klimatpåverkan.

Förutom den nya serien MF breddar Habo Selection den befintliga serien TS med nya materialval.
TS är Habo Selections första kollektion, designad av Thomas Sandell. Målet är att skapa långsiktig design
som håller över tid. Serien består av inner- och ytterdörrhandtag, krokar och knoppar. Som ett nytt
tillskott till TS-familjen, presenteras nu nya material på inner- och ytterdörrhandtag samt knoppar i två
nya ytskikt, blästrad mässing och blästrad krom.

MF finns till försäljning på www.haboselection.com från februari 2020.
TS i blästrad mässing och krom finns till försäljning på www.haboselection.com från februari/mars 2020.
Om formgivare
Monica Förster är en av Sveriges mest meriterade och prisbelönta designers. Hon driver sedan 2011 designbyrån
Monica Förster Design Studio. Under åren har hon arbetat med världens främsta producenter och formgivit alltifrån
möbler till inredningsdetaljer.
Thomas Sandell är en av Sveriges mest framstående arkitekter och industridesigner. Han driver sedan 1995 arkitektoch designkontoret Sandellsandberg tillsammans med cirka 50 medarbetare och under sin karriär har han ritat och
designat allt från stadsplaner till kända byggnader och produkter.
Om Habo Selection
Habo Selection erbjuder integrerade delar och detaljer till modern arkitektur. Målet är att de ska ge en tydlig
och bestående karaktär till rum, bostäder och byggnader. Habo Selections design är inspirerad av skandinaviska
klassiker med ett minimalistiskt, tidlöst och samtidigt sofistikerat modernt uttryck. Produkterna tillverkas av genuina
material som ger kvalitet och tyngd.
Om Habo
Habo är företaget från orten med samma namn. En gammal smidesverkstad som utvecklats till Nordens ledande
leverantör av funktionella beslag och inredningsdetaljer.
I Habos huvudsortiment finns drygt 5000 artiklar som gör hemmet trivsamt och funktionellt. Merparten utgörs av
egna varumärket Habo. Den egna produktionen startade redan 1921 och därmed finns mycket kunskap och
erfarenhet inom företaget. Idag finns säljbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland vilka besitter unik kompetens
om respektive marknad. Habo tillhandahåller lokala sortiment för respektive marknad anpassade efter färg, form,
tradition, standards och måttsättning. Habo Gruppen är därmed en ledande leverantör av beslag i Norden. Habos
produkter säljs i byggfackhandeln, järnhandeln och på stormarknader. Habo Gruppen förser även industrin samt
grossister med beslag.
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