


Där kunskapen sitter i väggarna
Vi är med från början. När förskolebarnet lär sig bokstavera sitt namn och ljuda en mening. 
När förstaklassaren läser sitt första kapitel och lär sig ettans multiplikationstabell. När stu-
denten skriver sin sista tentamen och får sina slutbetyg. Vi finns i uppehållsrum, klassrum och 
lärarrum. Det har vi gjort sedan vår historia tog sin början; när Tranås Skolmöbler grundades 
år 1896.

Vår kunskap finns i skolans väggar och sitter i dess möbler. Djupt in i träets ådringar och i 
stålets legeringar. Med åren har de fått en patina av liv och lärande, men funktionen och 
strukturen består. Vi har utvecklats och tänkt om. Förändrat och effektiviserat, moderniserat 
design och växt med nya varumärken. 

Efter 120 år känner vi oss trygga med vår verksamhet men det innebär inte att vi lutar oss 
tillbaka i stolarna. På senare år har vi även tagit steget utanför skolvärlden och blivit en av 
Skandinaviens ledande koncerner för utveckling och försäljning av inredningslösningar inom 
kontor, verkstad och förvaring. Sono Brands är idag ett varumärkeshus som förutom Tranås 
Skolmöbler har sällskap av Form o Miljö, Ergoff, GBP och Sonesson Inredningar.

Vi är Sono Brands. Välkommen.



Donut

Kollektionen som är inspirerad av glaserade bakverk, med sittpuff, pall, bord och kroklist. Donuts lekfulla 
färg och form skapar en mjukare och varmare atmosfär i rummet. Möbler som är roliga för eleverna att 
använda. Möbler som blir en härlig färgklick i skolmiljön. Själva sittpuffen har fått en slits som gör att den 
går att trä runt bordets eller pallens pelare. På så sätt blir det puffens naturliga plats när den inte används. 
Puffarna går också att hänga upp på fina väggkrokar.  

Formgivare
Caroline Olsson

Inredningsarkitekten Caroline har arbetat 
i projekt inom skolmiljö i närmre 10 år. Hon 
fick idén om att skapa en egen kollektion då 
hon kände att marknaden saknade en viss 
typ av möbel. Hennes kollektion började ta 
form. Inspirerad av bakverket donut skapa-
de hon en attraktiv kollektion som är lätt att 
tycka om. 

Inspiration av 
glaserade bakverk

FORM O MILJÖ



Atlas Bord  
Atlasbordet med pelarstativ kan kombineras 
och anpassas för många typer av rum. Välj 
bland olika kulörer och sätt din egen prägel i 
rummet. En smart funktion bordet har är regler-
bara ställfötter för att kompensera ojämna golv.

Formgivare

Pierre Sindre  
Patrik Bengtsson

Formgivarduon Pierre Sindre & Patrik 
Bengtsson började sitt samarbete under 
studietiden på Konstfack. Då de är verksamma 
på olika platser  (Pierre i Stockholm och  
Patrik i Lund) blir formgivningen ett tillfälle 
att umgås.  Gemensamma nämnare är 
intresse för konstruktion i nära samarbete 
med industrin och en passion för möblel-
formgivning.

Atlas Pall 
Pallen som är anpassningsbar. På Atlas kan 
man både sitta högt och lågt, tack vare det höj- 
och sänkbara reglaget. Pallen för den som gillar 
att vippa och för den som gillar att sitta stabilt. 
En pall som är lätt att tycka om helt enkelt. 

Aktivt lärande 
och nyfikna barn

Atlas

TRANÅS SKOLMÖBLER



Stig Add

Formgivare
Fredrik Mattson

Fredrik Mattson är designer och inrednings- 
arkitekt. Han har gått Konstfack och även 
studerat möbeldesign i flera år. Karaktäris- 
tiskt för hans design är strävan efter att  
behålla det autentiska genom hela design- 
processen, från skiss till färdig möbel.  
Därmed tar han sällan tekniska genvägar, 
om det riskerar att påverka slutresultatet.

FORM O MILJÖ TRANÅS SKOLMÖBLER

Stig är en förvaringsserie av modulära möbler 
som kan förenas i oändlig form. Skapa din 
egen stig och låt den växa med tid och rum. 
Den är inspirerad av liv och natur, miljömärkt 
av både Svanen och Möbelfakta. 

Serien passar alla typer av verksamheter och 
rum. Modulerna kan förgrenas och på så sätt  
skapa en föränderlig stig genom lokalen.

Add Stol vipp och kryss  
Stolen med indragen stolsrygg som ger ett 
nätt intryck men samtidigt känns generös. Den 
rundade formen på sitsens framkant ger plats 
för benen och öppnar för en friare sittposition. 
I möbelserien ingår även ett bord, i full harmoni 
med stolen.

Börja skapa en Svanenmärkt möbelslinga. 
Stig är ett naturligt val och oavsett vilka moduler 
du väljer kan du vara trygg med att du skapar en 
miljömärkt stig.

Stig är mångsidig, växlar mellan trä och textil, 
mjuka sittplatser och smart förvaring. Vandra 
längs stigen, utforska rummen i rummet, slå dig 
ner med vännerna eller läs en bok i stillheten.



Ljudabsorberande 
Vi tänker nytt. Vår nyaste skåpsdörr Akustik 
fungerar dels som ett komplement till redan 
installerade takabsorbenter, dels som ensam 
ljuddämpare i lokaler där det inte är möjligt att 
montera i tak. En stor fördel är att dörrarna 
sitter på rätt höjdnivå för att på ett effektfullt 
sätt fånga upp buller från människor som rör 
sig i korridorerna. 

Miljömedveten 
Textilskivan i Akustik består av återvunnet 
material som polyesterfiber, detta framställs 
av återvunna petflaskor och av textilspill från 
klädtillverkning och industrier.

Prisvärd 
Genom att välja Akustik blir det billigt att inreda 
nya lokaler och möjligt att rusta upp äldre. 
Stommen från gamla skåp kan återanvändas 
där enbart dörren byts ut till Akustik. På så 
sätt främjas både ekonomin och det cirkulära 
möbelflödet. 

Formgivare
Cornelia Olsson

Nume natenist prat arum recatur, 
amusdanti toreium quiduci ommo quaturi 
busandent porem repe explit quidign 
impore eum et volorpos pa consequosam 
non ne lab idignimus sed que nobitas 
sincitatque verciam, tem nonsed mag-
nihilla dus de pro idelles quunt vellam 
etur aspide destiiscitat unto blabor sandi 
nus, voloritiam idelles quunt vellam etur 
aspide destiiscitat unto blabor.

Med skolans 
ljudnivå i fokus

Akustik

Testad i laboratoriemiljö 
Dörrens ljudabsorptionsförmåga är uppmätt och 
testad i laboratoriemiljö enligt ISO 354:2003 och 
dess ljudabsorptionsklass enligt ISO 11654:1997. 

Läs mer om våra resultat i foldern Dörr Akustik.

SONESSON INREDNINGAR



Kulle

Bord 
Ett smart bord med flera funktioner. Flyttbart 
och flexibelt. Pennor och pyssel kan smidigt 
läggas ned i den praktiska förvaringslådan som 
du kan förse bordet med. Bordet finns i olika 
storlekar för att passa i olika rum, med eller utan 
hjul. Som pricken över i-et kan du montera en 
färgglad bordsskärm klädd i hållbart tyg. 

Formgivare Odda

Hanna Wik  
Robert Wettebrands

Oddas formspråk beskrivs bäst som klassiskt 
och rent samt kännetecknas av en tidlös 
design. Hanna och Robert har studerat hur 
barn helst sitter och hur länge. Med detta 
i åtanke har dom formgivit sina möbler till 
skolans värld. Oddas möbler ska fungera 
idag, om 10 år och om 50 år. Tidlöshet gör 
att en produkt känns rätt för den stora 
massan. De skapar helt enkelt en snäll design 
som inte utmanar eller sticker någon i ögonen.

Pall 
Pallen som möjliggör varierade sittpositioner. Man 
kan till exempel sitta gränsle eller på sniskan och ha 
fötterna vickande på fotpinnen. Kulle är anpassad 
för hur barn helst sitter och hur länge. Välj med eller 
utan klädsel. Stapla enkelt pallarna och förvara 
dem på den tillhörande pallvagnen.

Design för  
aktiva klassrum 

FORM O MILJÖ



3  4  5 Möbler med
innovativ design 
Bordsformen gör att de på ett lekfullt sätt kan arrangeras för att bilda en mängd olika konfigurationer. 
Bordet kan användas fristående eller grupperas i grupper om 3, 4 eller 5. Då skapas förutsättningarna 
att på ett roligt och naturligt sätt få eleverna att samspela med varandra. Bordet är framtaget i linje 
med de senaste inlärningsmetoderna.  

Formgivare
C+B Lefebvre

C+B Lefebvre har designat högpresterande 
produkter på internationell nivå för kända 
kunder i 20 år. I deras skapelser lägger de 
stort värde på användningen, formspråket  
och tekniken samt i balansen mellan dem. 
Deras innovativa idéer erbjuder nya perspektiv.  
Produkterna är kommersiella och kulturella 
framgångar. De har prisats för sin design runt  
om i världen. Catherine och Bruno Lefebvre 
grundade sitt kontor efter lång erfarenhet 
från byråer och i branschen. I slutändan ger 
deras design deras känslomässiga egenskaper,  
deras karisma, deras funktionalitet och 
deras tydlighet till produkterna.

TRANÅS SKOLMÖBLER



BST Sara

Formgivare
Louise Hedenström

Louise design har ett distinkt grafiskt 
uttryck men samtidigt en organisk känsla 
och en hög grad av humor. Funktionen 
är naturligtvis central, men hon gräver 
gärna vidare för att hitta produkternas 
inneboende värden, det som bygger en 
historia som kan utvecklas över tid. Här 
finns onekligen en förkärlek för metall. 
Louise tycker om när hennes design når 
ut, hamnar på ställen som är till för alla 
och där det är självklart att vara hållbar.

SONESSON INREDNINGAR TRANÅS SKOLMÖBLER

Funktion i alla miljöer 
Inredningssystem BST är en av våra 
mest sålda produkter och passar lika 
bra på förskolan, skolan, biblioteket 
eller kontoret.

Kapphyllan finns nu även att få med 
låsbar dörr. Välj mellan ståldörr och 
laminatdörr.

Sitt som du vill!  
På sitsen, på ryggstödet eller på bänken

Med Sara-serien kan elever ha det gott 
tillsammans och känna sig riktigt fria på 
raster och håltimmar. Trevlig och tålig för 
att passa korridoren och samlingsrummet. 
Flexibel och byggbar för att även platsa 
som scen i klassrummet.



Form o Miljö är ett etablerat varumärke i skolans värld. I över 25 år har Form o Miljös produkter tillhandahållit mark-
naden ett brett sortiment av flexibla helhetskoncept och inredningslösningar. Form o Miljö möter skolans behov av 
lekfulla och stimulerande allutrymmen. Även dess kringmiljöer som skapar gemenskap och välbefinnande för elevers 
och pedagogers bästa. Möbler framtagna med omtanke för människa och miljö i en tidlös design.  

Tranås skolmöblers historia börjar i skolans värld redan 1896. Kunskapen finns i skolans väggar och sitter i dess möbler, 
djupt in i träets ådringar och stålets legeringar. Med åren har Tranås skolmöbler fått en patina av liv och lärande. 
Fintonen och strukturen i produkterna består.

Tranås skolmöbler präglas av möbler som genererar lärande, sprungna ur genuint hantverk. Möbler med hög kvalitet 
och lång livslängd. Möbler som barn, ungdomar och vuxna kan trivas i - och utvecklas med. Ergonomin är central och 
i över hundra år har svenska skolor möblerats med Tranås skolmöbler. De flesta av oss har någon gång vägt på våra 
stolar, klottrat på insidan av våra bänklock eller vässat pennan vid någon av våra katedrar. 

 

SONO BRANDS EGNA VARUMÄRKEN Sonesson Inredningar är ett ledande varumärke inom förvaringsskåp och har funnits sedan 1909. I mer än 100 år har 
skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer utrustats med Sonessons skåp. Skåp som öppnats och stängts 
fler gånger än vad någon ens orkar att räkna. Hela produktsortimentet tillverkas i högkvalitativa material och med tidlös 
hållbar design. Ett sortiment som kan anpassas efter behov och för varje miljö där de ska leva vidare. Sonesson inred-
ningar präglas av innovativ design kombinerat med den senaste tekniken.  

GBP är ett av Skandinaviens ledande produktvarumärken för ergonomiska arbetsplatser inom industri, verkstad, lager och 
packning. GBPs breda sortiment är framtaget utifrån gedigen erfarenhet och kunskap om arbetsplatsutrustning. Utrustning 
som förenklar personalens vardag på såväl små lager och verkstäder som stora industrier. GBPs produkter gör din arbetsplats 
ergonomisk och effektiv genom skräddarsydda packstationer med smarta tillbehör, anpassningsbara stolar, lyftpelare,  
lagerinredning och mycket mer.  

Ergoff är ett varumärke som andas kontorsergonomi. Ergonomi för en hållbar arbetsvardag har präglat varumärket sedan 
1995. Ergonomi har varit en ledstjärna i såväl produktutveckling som sortimentsutökning. Produkter som aktiverar kroppen, 
produkter som ger kroppen återhämtning och produkter för att möjliggöra variation och rörelse under arbetsdagen på 
kontoret. Ergoff är ett av marknadens främsta varumärken idag - för en hållbar vardag på arbetsplatsen. 



www.sonobrands.se


