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Hälsning från  
Vestre

På Vestre tror vi att var och en av oss kan rädda världen. Lite grann. 
En tankegång som motiverar oss och ett rättesnöre som vägleder 
oss. För bakom allt vi gör – varje bänk vi tillverkar och varje mötes-
plats vi skapar – ligger några orubbliga principer. Vi ska vara en 
positiv drivkraft, både för människor och miljö.
 Vi tror verkligen att man kan förändra ett område med en  
mötesplats. När folk möts, pratar och lär känna varandra uppstår 
det ett gemensamt ”vi”. Ett ”vi” som blir viktigare än indelningar i 
”vi” och ”dom”. Och i en alltmer polariserad värld där fler och fler 
flyttar till städerna, är behovet av detta ”vi” större än någonsin. 
 På Vestre menar vi verkligen att det inte finns någon framtid 
för företag som inte tar ansvar för sin omgivning. Vi frågar oss ofta: 
Vad kan vi som företag göra för att förbättra samhället? För oss är 
svaret att tillverka så miljövänligt det bara går. Att hitta lösningar 
där de inte redan finns. Vara öppna och transparenta och visa hur vi 
gör det så att vi kan inspirera fler. Därför byggde vi också The Plus, 
världens mest miljövänliga möbelfabrik som öppnades 2022 och 
därmed satte en banbrytande ny standard för framtidens fabriker. 
En fabrik utan stängsel där du kan titta in på tillverkningen genom 
2000 kvadratmeter med glasfönster, eller ta en rundvandring och 
lära dig mer om hur industrin kan vara en del av lösningen.
 Som sagt tror vi på Vestre att alla kan rädda världen. Lite 
grann. Vi gör det med en bänk och en fabrik. Och vi gör det  
tillsammans med alla er. Alla samarbetspartner och projekt som  
vi får medverka i. En hållbar och social mötesplats åt gången.

2



Produkter Bänkar

Coast   s. 170

Bloc   s. 64 Briskeby   s. 132

Briskeby   s. 132

Briskeby   s. 132

April Go   s. 110

Air   s. 172

Atlas   s. 90

April   s. 76

Code   s. 164

Bloc   s. 64

April   s. 76

Nyhet

Nyhet

Nyhet
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Bänkar

Parc   s. 130

Move   s. 156

Hvilan   s. 150

Plinth   s. 92

Munch   s. 140

Kong   s. 100

Folk   s. 176 Pop   s. 114

Munch   s. 140

Kyoto   s. 174

Forum   s. 126

Via   s. 160

Ypsilon   s. 54

NyhetNyhet Nyhet

Ypsilon   s. 54

Stripes   s. 96

Porto   s. 82

Vroom   s. 72

Stripes   s. 96

Stones   s. 148

Vroom   s. 72

Urban   s. 86

Stoop   s. 134

Dialog   s. 158 Edo
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Murkant

Via   s. 160

Forum   s. 126

April   s. 76

Vroom   s. 72

Kong   s. 100

Bloc   s. 64

Porto   s. 82

Corner   s. 122
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Bord

April Go   s. 110 April Go   s. 110

Air   s. 172

Bloc   s. 64 Bloc   s. 64

Folk   s. 176

April   s. 76 April   s. 76

Forum   s. 126 Forum   s. 126

Berlin   s. 124

Urban   s. 86

Kyoto   s. 174

Parc   s. 130

Vroom   s. 72

Vroom   s. 72

Munch   s. 140 Plinth   s. 92

Hvilan   s. 150

Pop   s. 114

Kong   s. 100
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> Placeholder/skissebilde

Stolar

April Go   s. 110

April Go   s. 110

Bloc   s. 64

Munch   s. 140 Munch   s. 140 Munch   s. 140

Parc   s. 130

Berlin   s. 124

Kinn   s. 68 Kinn   s. 68

April   s. 76 April   s. 76

Nyhet
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Kompositioner

Bloc   s. 64 Vroom   s. 72

Forum   s. 126

Stoop   s. 134

Stripes   s. 96 Via   s. 160

April   s. 76

Code   s. 164

Atlas   s. 90 Stones   s. 148
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Bänkbord

Buzz   s. 70

April   s. 76

Hvilan   s. 150

Stoop   s. 134 Berg   s. 106
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Avfallsbehållare

Forum   s. 126

Hill   s. 56

Bloc   s. 64

Urban   s. 86

Dialog   s. 158

City   s. 94 City   s. 94

Vroom   s. 72

Folk   s. 176

Acceptor   s. 138 April   s. 76Acceptor   s. 138

Nyhet

18
19



Cykelparkering

Urban   s. 86

Plinth   s. 92

Vega

Sinus   s. 181

Folk   s. 176 Forum   s. 126

Vroom   s. 72 Vroom   s. 72

Bøy   s. 146 City   s. 94Berg   s. 106

Tour   s. 180
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Planteringskärl

Stripes   s. 96

Parklets 2.0   s. 108

Boboli   s. 139

Stones   s. 148Pop   s. 114

Code   s. 164

Bloc   s. 64April Go   s. 110

Vroom   s. 72Via   s. 160
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Vestre Habitats Pollare, skydd, väggar och stadstak

Decay Edge  s. 116

Pile  s. 116 Log  s. 116

Leaf   s. 116 Wings  s. 116

Decay Edge  s. 116

Hvilan   s. 150 Hvilan   s. 150 Urban   s. 86

Pop   s. 114Cover   s. 147
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Portal   s. 108

Skog   s. 108 Cykel   s. 108

Café   s. 108 Mys   s. 108

Stadsgolv   s. 108

Parklets 2.0
26

27



Vestre skapar mötesplatser i städer 
som människor behöver

Familjeföretaget Vestre grundades 1947 och bidrog genom parkmöbler 
till att skapa mer inkluderande och öppna offentliga rum runt om i Norge. 
Bänkar som levererades i början av 1950-talet, som på Rådhusplatsen i 
Haugesund, används fortfarande och vittnar om att kvaliteter som form 
och hållbarhet har kännetecknat Vestre ända sedan starten.
 Under mer än 75 år har vi fortsatt att tillverka stadsmöbler med unik 
och vacker form. Vårt mål är att allt vi tillverkar ska berika människor,  
hålla länge och medföra minsta möjliga belastning på miljön. Detta lyckas 
vi bara med om vi samarbetar med de rätta människorna. Flera av  
Skandinaviens främsta formgivare har bidragit till att skapa sociala mötes-
platser som ger rum för små pauser och oväntade möten i urbana miljöer 
runt om i världen. Före år 2050 kommer 70 procent av oss att bo i städer  
– och ju trängre vi bor, desto viktigare blir de offentliga mötesplatserna.
 I och med öppnandet av The Plus i Magnors skogar tar Vestre ett stort 
kliv in i framtiden. Detta är den största investeringen i norsk möbelindustri 
på flera decennier, och fabriken kommer att bli ett globalt skyltfönster för 
hållbar och högeffektiv produktion. Naturen, arkitekturen signerad BIG  
– Bjarke Ingels Group samt rekreationsområdet Forest Camp kommer  
dessutom att bidra till att göra platsen till en fin destination för besökande 
från hela världen. Med The Plus ska vi inspirera fler att medverka till den 
gröna omställningen. För det finns ingen framtid för företag som inte tar 
ansvar för sin omgivning.
 Alla som arbetar på Vestre vill visa att det går att skapa fantastiska 
möbler och samtidigt göra världen till en lite bättre plats. Produkterna och 
nyheterna i den här katalogen visar vägen både genom sin hållbara  
produktion och hur de kan bidra till mer genomtänkta och trygga mötes-
platser för framtidens stadsliv.

Skanna koden för  
att få veta mer om  
Vestres historia
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Allemansrätten  
och demokratisk design

Allemansrätten har en lång tradition i nordiskt  
friluftsliv, men har även lagt grunden för stads- 
utvecklingen. För Vestre är det självklart att  
rummet och golvet i staden tillhör alla – ett tanke- 
sätt som får mer och mer gehör internationellt.

Allemansrätten och demokratisk design är viktiga 
principer i Vestres filosofi. Vårt mål är att skapa  
inkluderande arenor för det vi kallar vardags- 
demokrati – arenor där människor kan mötas trots 
sina olikheter och utbyta tankar, livserfarenheter 
och idéer. När vi lär känna varandra växer det fram 
en gemenskap med plats för alla. På Vestre tror  
vi att öppna mötesplatser är den bästa åtgärden för 
att motverka gruppindelning i samhället, och det  
är med sådana demokratiska mötesplatser vi vill 
förändra världen – grannskap för grannskap. 
 I Norge och Sverige har allemansrätten en  
stark ställning; det sitter i ryggmärgen att det 
gemensamma rummet tillhör alla. Det tycker Vestre 
även bör gälla våra stadsrum och mötesplatser.  
Bra design ska inte heller förbehållas en liten grupp 
människor, utan genom att möblera offentliga rum 
gör vi bra design tillgänglig för alla. 

Tackar nej till miljonprojekt
Tyvärr ser vi exempel på stadsutveckling som  
äventyrar tillgången till och deltagandet i vardags-
demokratin, bland annat genom fientlig design.  
Det händer att Vestre får förfrågningar om sådana 
projekt, något vi konsekvent säger nej till – trots  

att det har kostat oss miljonprojekt. Det offentliga 
rummet tillhör alla, och exkluderande design är  
helt enkelt inte demokratisk. 

För människor samman
På Vestre tror vi inte att lösningen är att skapa  
områden som exkluderar människor utan snarare 
raka motsatsen: mötesplatser där alla människor  
kan mötas trots sina olikheter. Och vi ser att  
det fungerar. 
 Ett exempel är projektet Southwyck House  
i Brixton i London. Detta var i grunden ett område 
präglat av sociala problem och kriminalitet. Som 
ett tillfälligt projekt i samband med London Design 
Week 2016 skulle området möbleras med färgglada 
Vestre-möbler. Projektet möttes av skepsis, och  
polisen befarade att skapandet av en sådan mötes-
plats skulle förvärra problemen i området.
 Efter en uppfräschning av området med  
både nya möbler och planteringar, förändrades  
området till en mötesplats för människor i alla  
åldrar, förbipasserande och besökare på lokala  
företag. Polisens oro kunde skingras och inga oön-
skade incidenter registrerades efter detta. Lokal- 
samhället rapporterade att invånarna i högre grad  
kände stolthet över sitt bostadsområde. Möblerna  
donerades senare till projektet och är i dag en  
permanent installation. Projektet är ett bevis på  
hur god design kan inverka positivt på stadsdelar 
och invånarna i dem.
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The Plus är världens mest miljövänliga  
möbelfabrik. Arkitekturen, besökscentret  
och Forest Camp ska bli ett skyltfönster  
för hållbar och effektiv produktion. Visionen  
för The Plus handlar alltså om mer än att  
skapa möbler och sociala mötesplatser – det  
är lika viktigt att inspirera fler att medverka  
till den gröna omställningen. 

The Plus



The Plus har fått sin form som en naturlig förening 
av logistik och arkitektur och är designad av  
BIG – Bjarke Ingels Group i Köpenhamn. De fyra 
produktionsflyglarna – Color Factory, Wood Factory, 
Assembly och Warehouse – är fördelade kring  
en gemensam mittpunkt som utgör själva hjärtat i 
byggnaden och där besökscentret ger 360 graders 
inblick i hela produktionen. 
 Varje fabriksflygel vetter ut mot – och är i direkt 
kontakt med – naturen. Byggnadens mittpunkt 
hanterar all logistik på ett effektivt sätt och är därför 
utformad som en inomhusrondell. En färgglad  
trappa leder besökande och anställda upp till  
upplevelsecentret och kontoren. Utsikten från taket 
visar hur de propellerformade fabriksflyglarna  
med limträbjälkar med 21 meters fritt spann bildar  
byggnadens mittpunkt. The Plus är den första  
möbelfabriken i världen, och det första industri- 
projektet i Norden som kommer att uppnå  
certifieringen BREEAM NOR Outstanding – den  
allra högsta miljöcertifieringen.
 Färgsystemet är en viktig del av The Plus. Här 
flyter färgerna utöver golvet och maskinerna har  
lackerats i 24 av Vestres cirka 200 RAL Classic- 
färger. Eftersom varje fabriksflygel har sin egen 
färgpalett blir det även lättare att orientera sig  
i den symmetriska byggnaden, och man kan förstå 
produktionsprocessen genom att följa färgerna  
från maskin till maskin. Färgerna är särskilt tänkta  
att tilltala barn eftersom Vestre vill skapa en ny  
bild av hur industrin kan se ut.
 Miljökraven har inte bara satt ramar för  
utformningen, utan de har faktiskt blivit till arkitekt- 
oniska lösningar. The Plus är en fabrik som omges av 
skog – träden har behållits så nära byggnaden det 
bara går. Byggnadens fasader består av förkolnat 
lärkträ som är ett 100 procent miljövänligt material. 
Metoden – som gör träet närmast underhållsfritt – 
hindrar också brand och svampangrepp. Detta har 
även en historisk orsak: de första invandrarna som 
kom från Finland till Finnskogen och Magnor på 
1600-talet var kända för sitt produktiva svedjebruk 
som innebar att de brände skog innan de sådde 
grödor i askan.

Fabrikens omgivning och gröna tak är fritt  
tillgängliga för allmänheten. Här finns det inga 
stängsel eller avstängda områden. Vi uppmuntrar 
folk som är ute och går att använda området aktivt.  
I allemansrättens anda kan vem som helst slå  
upp tält alldeles intill fabriken. Vi håller även på och 
utvecklar Forest Camp, som kommer att innehålla 
spännande aktiviteter för hela familjen: Norges 
högsta och längsta rutschkana, en Hans Børli- 
diktstig och den första av Vestres megamöbler, ett 
30 meter långt, rosa picknickbord. Konstinstalla- 
tionerna ”The Canopy” och fredsbänken ”The Best 
Weapon” kan också upplevas. 
 Här, med utsikt mot skogen och full översikt 
över varenda led i produktionen, ligger vårt nya 
Design Lab. På Vestre är vi måna om design i allt vi 
gör – från möbler till fabrik, och från maskiner till 
katalog. Allt vi sätter vårt namn på ska leva upp till 
de allra högsta designstandarderna. På The Plus 
etablerar vi ett center för design, produktutveckling 
och funktion i nära samverkan med hantverk och 
produktion. The Plus ska vara ett skyltfönster för 
hållbarhet, och redan nu är det många som  
inspirerats av konceptet och vill besöka möbel- 
fabriken i Magnor. Våra besökande kommer också 
att ge Design Lab-teamet värdefulla impulser. På  
så sätt kommer vi bättre än någonsin att kunna 
erbjuda innovativa och användaranpassade möbler 
som för människor samman över hela världen.

Vi ses på The Plus!

Skanna koden för att få veta mer om 
hur miljökrav blev till arkitektoniska 
lösningar på The Plus
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“Fabrikens form gav också dess 
namn och utan överdrift kan 
man även säga att den är ett 
plus för mänsligheten. Den är 
så mycket mer än en fabrik.”

Tidsskriftet Rum
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Hållbar  
produktion

Vestres ambition är att bli känd som världens 
mest hållbara möbeltillverkare. Vi menar  
att det enda långsiktigt hållbara är att satsa  
på kvalitet. Förr var det en självklarhet att  
värdesätta kvalitet och reparera saker när de 
gick sönder, men i dag har många produkter 
mycket kortare livslängd. Vi lever i ett slit-och-
släng-samhälle. När Vestre vill gå i bräschen  
för ett nollutsläppssamhälle, innebär det att  
inspireras av det förflutna och utveckla bra  
lösningar när de inte redan finns. Ambitionerna 
att bidra till positiva förändringar har vi kopplat 
till nio av FN:s hållbarhetsmål.
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Val och behandling av råvaror
Vestres nollvision, Vestre Vision Zero, innebär  
att vi inte ska tillverka en enda produkt som inte  
kan leva för evigt. Detta är bara möjligt med  
kompromisslösa kvalitetskrav och reservdelar  
utan tidsbegränsningar. Har vi inte delarna som 
behövs för att reparera trasiga möbler, tillverkar  
vi dem åt dig. Men allt börjar med att välja  
material av högsta kvalitet som framställts med 
lägsta möjliga utsläpp. 
 På Vestre använder vi nordiskt stål och  
aluminium av mycket hög kvalitet och måttligt  
klimatavtryck. Världens stålindustri står för  
omkring 7 procent av de globala utsläppen av växt-
husgaser, medan det nordiska stålet vi använder 
har över 20 procent lägre utsläpp än det globala 
snittet. Till 2030 har Vestre som mål att använda 
100 procent fossilfritt stål.
 Detsamma gäller för aluminium – här är energi- 
förbrukningenväsentligt lägre och utsläppen av
växthusgaser upp till 8 gånger lägre än det globala
snittet. Den största andelen av aluminiumet vi
använder, Hydro CIRCAL, har en återvinningsgrad
på minst 75 procent. 
 Det är viktigt för oss att växthusgasutsläppen 
från materialen vi använder är så låga som möjligt, 
men materialens livslängd är väl så viktig. Därför 
förzinkas alla ståldelar i ett bad av flytande zink  
vid 450 °C för att kunna erbjuda alla våra kunder  
livstidsgaranti mot rost. Sommaren 2022 gick vi 
över till lågkolzink. Det är lite dyrare, men minskar 
materialets totala koldioxidavtryck med över  
60 procent.

Följ med på en resa där vi följer våra produkter 
från råvaror till färdiga möbler – och tillbaka  
till fabriken igen. På vägen får du se vad vi gör 
för att nå hållbarhetsmålen som tar oss närmare  
en grönare och ljusare framtid för kommande 
generationer.

Så säkerställer vi stål och aluminium med minsta 
möjliga utsläpp och högsta möjliga kvalitet. När det 
gäller trävirket använder vi oss av FSC-certifierat  
trä. FSC® (Forest Stewardship Council) är ett  
internationellt garantisystem för material som  
kommer från hållbart förvaltade skogar. Den furu  
vi använder kommer från Norge och Sverige,  
och på grund av det kalla klimatet och den magra 
jordmånen växer träden här långsamt och avverkas 
först när de är 80–120 år. Träet är därför hårdare  
och bättre lämpat för utemöbler än furu från  
varmare breddgrader, som växer 3–5 gånger så 
snabbt. Skandinaviskt skogsbruk tillhör också 
världens mest hållbara. Det är förbjudet av avverka 
urskog, och tack vare denna lagstiftning har timmer-
produktionen i Skandinavien fördubblats de senaste 
100 åren, (FSC-C153905).

FN:s hållbarhetsmål
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Behandling
Vestre har nu två möbelfabriker i företagets  
närområde i Norge och Sverige. På vår Snøhetta- 
designade stålfabrik i svenska Torsby, Vestre Steel 
Factory, producerar vi tillräckligt med solenergi  
för att vara självförsörjande – åtminstone soliga 
dagar. Och vår nyaste fabrik, The Plus i norska 
Magnor, är världens mest miljövänliga möbelfabrik 
med 55 procent lägre utsläpp av växthusgaser än 
en konventionell fabrik. Helt nya lösningar möjliggör 
smartare och grönare tillverkning än någonsin. De 
båda fabrikerna står för över 90 procent av Vestres 
tillverkning, vilket gör att vi själva kontrollerar allt 
från energiförbrukning till avfallshantering. 
 I Torsby skärs allt lågkolstål med hög- 
teknologiska lasermaskiner som ger minimalt  
resurssvinn, för att sedan svetsas antingen av  
duktiga medarbetare eller av svetsrobotar. Därefter  
fraktas ståldelarna med en biodriven lastbil för att 
förzinkas i lågkolzink, innan de tas till The Plus  
med samma lastbil. Under tiden har FSC-certifierat 
trävirke linoljeimpregnerats och fraktats till The  
Plus för att göras klart, och intelligenta 3D-skannrar 
har optimerat träförädlingen för att minska avfallet. 
Samtidigt pulverlackeras ståldelarna av våra  
lackeringsrobotar Margot och Randi, döpta efter 
Norges två första kvinnliga civilingenjörer – Margot 
Holtan (1895–1986) och Randi Holwech (1890–1967). 
Färgbyten som tidigare tog 15 minuter kan nu ut-
föras på 30 sekunder. När delarna är färdiga  
monteras de till produkter som är klara att bli till  
nya mötesplatser runt om i världen.

Fakta i korthet:
• Energi 

År 2018 installerade vi 600 solpaneler på taket 
av fabriken i Torsby – och år 2022 nästan 900 
solpaneler på taket av The Plus. Tillsammans 
täcker de över 20 procent av vårt energibehov. 
Målet är att till 2025 producera mer ström än  
vi förbrukar.

• Vatten 
På The Plus återanvänder vi 90 procent av  
vattnet som används i produktionen, samtidigt 
som vi halverar användningen av kemikalier 
jämfört med branschens referensstandard. 

• Avfall 
Metallspån skickas till återvinning och över- 
flödig pulverlack samlas upp på golvet för  
att återvinnas. Träspån skickas till återvinning 
och träpellets skickas direkt till en lokal  
fjärrvärmeanläggning.

• Certifiering 
Svanenmärket är en av världens strängaste 
miljömärkningar och är den officiella miljö- 
märkningen i Norden. Det ställer många och 
höga krav på hela produktens livscykel. På  
Vestre har vi över 350 certifierade produkter.

• Koldioxidavtryck 
På Vestre har vi EPD-tal (Environmental Product 
Declarations) på alla produkter i vår portfölj, 
vilket gör det möjligt att jämföra produkternas 
miljöpåverkan.

Frakt
Färdigmonterade produkter är nu klara för frakt. På 
Vestre utgör frakt och transporter 10 procent av vårt 
klimatavtryck, och därför arbetar vi fortlöpande  
med att minimera det. Allt från formgivarnas val av 
material till designingenjörernas metoder för att  
åstadkomma effektiv produktion syftar till att frakta 
färdiga produkter med så liten volym som möjligt. 
Vestre följer koldioxidavtrycket från alla transporter 
och samarbetar med DHL för att upprätta en elektrisk 
korridor från The Plus till deras terminal i Oslo. 
 I fraktemballaget använder vi i möjligaste mån 
återvunnet trävirke och sockerrörsplast. Vi arbetar 
även intensivt med att standardisera allt emballage  
så att allt ska kunna återvinnas. 

FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål
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Användning och återvinning
Våra produkters livslängd är helt avgörande i ett 
hållbarhetsperspektiv. Eftersom vi tillverkar möbler av 
så hög kvalitet, har råvarorna, i synnerhet all metall, 
ett betydande klimatavtryck. Detta minskar för varje 
år en möbel förblir i bruk, och våra kan hålla för alltid. 
Materialkvaliteten är nämligen skälet till att vi kan ge 
garantier som är unika i möbelindustrin. Vår livstidsga-
ranti mot rost kombinerad med 15 års garanti  
på pulverlackering och mot träröta, talar för sig själv. 
Men det är också viktigt att slutanvändarna vet hur 
de ska ta vara på våra produkter. Med lite underhåll 
emellanåt kan möblerna vara till glädje för många 
generationer. Förutom att erbjuda reservdelar under 
våra produkters hela livslängd, ordnar vi så att utslitna 
möbler efter många år kan återlämnas till fabriken  
för att rustas upp och få nytt liv. Så bekämpar vi också 
slit-och-släng-samhället, en möbel åt gången. 

Åtgärder:
• Uppmuntra kunder att behålla sina möbler så 

länge som möjligt genom att ge information om 
underhåll och skötsel.

• Arbeta för att livscykelkostnaden (LCC) ska  
beaktas vid all anskaffning: Detta kommer att ge 
en riktigare bild av de långsiktiga totala energi- 
kostnaderna än att enbart se på inköpspriset 
– som ofta leder till att en mindre hållbar och 
miljövänlig produkt väljs. 

• Införa produktpass med spårbarhet för att  
ge information om material samt tillrättalägga  
för bästa möjliga avfallshantering.

• Inleda pilotprojekt med utvalda kunder för att  
förstå hur returprogram kan fungera på bästa sätt.

• Erbjuda flera betalningsmodeller; Vestre testar 
redan hyr- och returmodeller, så kallade cirkulära 
lösningar.

FN:s hållbarhetsmål

Skanna koden för att se  
klipp från vår produktion från 
början till slut
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https://www.youtube.com/watch?v=FX7rAE9bhEk


Externt hållbarhetsarbete
Även om vår viktigaste uppgift är att minska  
utsläppen i vår egen värdekedja, vill vi också bidra 
till initiativ som på andra sätt kan ta oss närmare 
hållbarhetsmålen, exempelvis genom att erbjuda ut-
bildning eller bidra till att skapa jobb för människor 
som av någon anledning hamnat utanför arbetslivet. 
Som vi säger på Vestre: «Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något.»

10 procent av vinsten:
Sedan 2018 har vi skänkt 10 procent av vinsten till 
externt arbete för hållbarhetsmålen. Vi är stolta över 
att kunna arbeta med engagerade och kompetenta 
individer och organisationer som varje dag bevisar 
hur mycket vi kan åstadkomma när pengar används 
på rätt sätt. 

Exempel på projekt:
Tillsammans med Kyrkans Stadsmission i Oslo har 
Vestre bildat ett underhållsteam som nu har funnits 
i fem år. Genom projektet får deltagarna viktig 
yrkeserfarenhet medan de bidrar med värdefullt 
underhållsarbete och montering för Vestre och våra 
kunder.  

• Tillsammans med arkitekterna på Gyaw Gyaw, 
som har uppfört fler än 70 byggnader i ett  
konflikthärjat område i Myanmar nära gränsen 
till Thailand, har Vestre bidragit till att barn kan 
gå i skolan och förbättra sina läsfärdigheter. 

• Investeringarna i FFF (Farm for the Future)  
och Techbridge har gett arbete och utbildning 
till ett flertal samhällen i Afrika, bland annat i 
Tanzania och Kenya. Vi har också stöttat Tech-
bridge-företaget SUNami som sätter ut mindre 
solcellssystem som gör det möjligt för lokal- 
befolkningen att starta små verksamheter.

FN:s hållbarhetsmål

Skanna koden för att få veta 
mer om vårt underhållsteam.
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https://vimeo.com/288374541
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OBS! Alla färger återges inte 
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Alla platser är unika. Därför kan produkter  
från Vestre anpassas till alla möjliga  
omgivningar – och färger. Vi lackerar alla  
RAL Classic-färger utan extra kostnad.  
Mot ett litet pristillägg kan produkterna  
också levereras pulverlackerade i NCS, i  
andra färgsystem och med olika glans  
och struktur. Det betyder att varenda stads-
möbel kan göras helt unik och bidra till  
helheten genom att antingen smälta in eller 
kontrastera mot omgivningen.

Olika glans och struktur
(från vänster: standard
glans 78, glans 30,
glans 12 fin struktur).
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Produkt-
nyheter



Formgivare
Daniel Rybakken

Ypsilon YPSILON är designad av Daniel Rybakken och känns lätt  
igen på sina vinklade massiva limträbalkar stödda på  
laserskurna, böjda plåtar av förzinkat stål. De vinklade  
limträbalkarna har flera funktionella fördelar: de ger  
en behaglig sittyta, medan deras lutning gör att vatten  
snabbt rinner av bänken. YPSILON kan fås både med  
och utan rygg- och armstöd, med bordsplatta och i 200  
RAL-färger på stålet. 
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Formgivare
Morten&Jonas

Hill Avfallsbehållare har en framträdande och synlig roll  
i omgivningen där de placeras. Därför har designbyrån  
Morten&Jonas gett nyheten HILL en funktionell design  
som samtidigt är estetiskt tilltalande. Själva behållaren  
och överdelen är åtskilda och kan därför lackeras i olika  
färger och skapa intressanta kontraster och effekter. 
 HILL är lätt att tömma och kan även utrustas med ett  
smart sensorsystem som ger dig besked när det är dags  
att göra just detta – en lösning som sparar både tid och  
resurser. Avfallsbehållaren kan levereras med ett eller två  
fack för källsortering. 
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Nu utvidgar vi vårt populära MUNCH-sortiment med bänkar  
som har armstöd för ökad användarvänlighet och komfort.  
Serien består av eleganta lounge- och cafémöbler för  
avkoppling och kontemplation, speciellt framtagna för det  
nya Munchmuseet i Oslo.  

MUNCH loungestol med armstöd kompletterar den befintliga 
MUNCH-serien och är designad för att öka tillgängligheten för 
fler. Möblerna har en ergonomisk utformning med hög komfort 
och är uppbyggda i flera skikt med fjädrande stålnät draperade 
över en enkel stålstomme med eller utan formgjutna kuddar. 

Formgivare
Andreas Engesvik 
& Jonas Stokke

Munch
Möbler i serien
Bänk, bord, stol  
& loungestol

Material
Stål & textil
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Möbler i serien
Bänkar

Material
Stål & treverk

BRISKEBY är elegant och bekväm med ett tidlöst skandinaviskt 
uttryck med stora ytor av stål och trä. Den är med sina tre meter 
den längsta enskilda bänken i vårt sortiment. Nu introducerar  
vi armstöd för ökad användarvänlighet och komfort, samt en 
version utan rygg. Armstöden är placerade så att man får en 
sittplats på vardera sidan av dem. Bänken finns även i en kortare 
version för fler möbleringsmöjligheter. 
 Sits och rygg i täckmålad Accoya kan fås i samma pulver-
lackfärg som det varmförzinkade stålet. Välj mellan nästan  
200 RAL-färger. 

Briskeby

Formgivare
Andreas Engesvik
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Serier



Formgivare
Lars Tornøe
& Atle Tveit

Möbler i serien
Bänk, stol, bord,
solbänk, planteringskärl
& avfallsbehållare

BLOC kännetecknas av det karakteristiska 
vecket på de stora stålytorna – ett starkt 
visuellt designelement som även ger 
konstruktionen bättre stabilitet. Serien är 
modulbaserad med både bänkar, bord, 
planteringskärl, stolar, solbänkar och  
avfallsbehållare. Modulerna kan stå fritt 
eller kopplas ihop i rader samt rygg  
mot rygg för att bilda olika dynamiska 
zoner för avkoppling och umgänge.  
Alla sittmöbler kan levereras med eller 
utan rygg- och armstöd. 

RAL 1023
RAL 9016

Bloc
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Kompositioner

RAL 2003



B 05

B 01

B 02

B 03

B 04

B 06

B 07
Skanna koden för att höra mer  
om BLOC från formgivarna 
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https://www.youtube.com/watch?v=JqVlkDUPlu4


Formgivare
Torbjørn Anderssen
& Espen Voll

Möbler i serien
Stol, bord, loungestol  
& loungebord

KINN är bekväma mat- och loungemöbler som kan staplas och 
är lätta att flytta runt vid behov. Vi använder Hydro CIRCAL, som 
består av minst 75 procent återvunnet aluminium. Detta är den 
högsta andelen återvunnet material på marknaden, något som ger 
avsevärt lägre energiförbrukning samtidigt som produkten har 
hög kvalitet och lång livslängd.

Kinn

RAL 1013G12
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BUZZ bänkbord är en allsidig mötesplats 
för upp till fem personer. Bordsskivan  
levereras antingen i stål eller i högtrycks- 
laminat med möjlighet för grafiska motiv 
som schackbräde, karta eller information 
om platsen. BUZZ kan även fås i rullstols- 
anpassat utförande.

Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänkbord

RAL 4010

Buzz

RAL 1013
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Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänk, bord, avfallsbehållare, 
planteringskärl  
& cykelparkering

VROOM är en modulbaserad möbelserie som kan byggas  
ut i oändligt många kombinationer. Räta, vinklade och krökta  
kopplingselement gör att bänkplåtarna kan sättas ihop till  
långa bänkar, sittgrupper och arrangemang, samt stora och  
små cirklar. Bänken finns i två bredder med eller utan rygg-  
och armstöd, och levereras fristående eller för murkant. För  
att skapa grönare och ännu mer tilltalande stadsrum kan  
bänkarna kopplas ihop med planteringskärl i olika storlekar. 
Dessa kan också stå fritt. Cykelställen kan fås i två olika  
bredder och kan även levereras som A-stativ.

RAL 9005

RAL 9004G12

Vroom

År 1996 vann de norska formgivarna Tore  
Borgersen, Michael Olofsson och Espen Voll Statens 
Designkonkurranse med sin design av det som 
senare skulle bli serien VROOM. Temat för tävlingen 
var ”Möblering längs vägarna” och hade som mål att 
skissera nya lösningar för utformning av rastplatser.
 Fyra år senare belönades VROOM med Merket 
for god design. I dag har möbelsystemets avsedda 
användningsområde utvidgats rejält till att omfatta 
både parker, skolor och andra offentliga rum – både 
inne och ute.
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Skanna koden för att se ännu fler  
kombinationsmöjligheter för VROOM



Kompositioner

VR 01

VR 02

VR 03

VR 04

VR 05

VR 06

VR 07 VR 08

VR 09

RAL 2009
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https://www.youtube.com/watch?v=j1SC7R-SQi4


RAL 7016

Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänk, stol, barstol, bord,  
solbänk, avfallsbehållare  
& bänkbord

APRIL-serien är användbar och har hög  
sittkomfort. Den består av många olika  
produkter – från solbänkar till bänkbord  
– som kan levereras fristående eller för 
montering på marken, väggar eller mur- 
kanter. Sittmöblerna erbjuds med eller utan 
rygg- och armstöd, och stolarna kan fås 
både svängbara och fastmonterade. Det 
är även möjligt med LED-belysning, så här 
finns det många anpassningsmöjligheter.

RAL 5014

April
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Möbler som varar.  
Och varar. Och varar.

För att kunna göra bra val är det viktigt att 
ha ett mer långsiktigt perspektiv på det vi 
köper. Mer medvetna val är oftast bäst både 
för ekonomin och miljön.RAL 7012
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När priset är rätt
Många av oss tänker att produktens kostnad är 
själva priset vi betalar, och jämför konkurrerande 
produkter enbart utifrån priset. Men ett lågt pris 
kan dölja allt från dåliga arbetsförhållanden till en 
slutprodukt av dålig kvalitet. Priset återspeglar 
processen som ledde fram till själva köpet, inklusive 
allt från hur råvarorna utvanns till hur de hanterades 
av arbetare och maskiner, och slutligen hur slut- 
produkten transporterades till dig.
 Så om du väljer enbart baserat på ett lågt pris 
kan produkten vara undermålig på ett eller flera  
sätt. Om priset fastställs baserat på hela livscykeln 
blir det riktigare, för saker som inte går sönder ökar 
lönsamheten på lång sikt. En billig produkt kan gå 
sönder flera gånger och kräva reparationer och 
byten, något som gör att det låga priset i slutändan 
inte blir så lågt. Eftersom överkonsumtion är det 
viktigaste skälet till att vi i dag tömmer jorden på 
resurser, är det mer hållbart att välja kvalitet som 
håller länge.

När våra formgivare ska ta fram en ny design är 
resursåtgång en viktig faktor. Därför använder vi oss 
av närproducerade material av högsta kvalitet. Furu 
växer långsamt här i norr, vilket gör den extra hård. 
Denna hårdhet gör virket slitstarkt och väl lämpat  
att användas utomhus. Stålet vi använder är från 
Skandinavien och varmförzinkas och pulverlackeras 
för att uppfylla norska offshore-standarder. Det  
levereras med över 20 procent lägre växthusgas- 
utsläpp än det globala snittet. 
 Vi gör det vi kan för att använda de bästa  
materialen och tvekar därför inte att erbjuda ledande 
garantier på våra produkter. Alla möbler vi tillverkar  
levereras med livstidsgaranti mot rost och 15 års 
garanti på lack och trävirke. 

Plats
Vasaparken, Stockholm

Klient
Stockholms Stad

Landskapsarkitekt
Stockholm Stad

En viktig mötesplats i Stockholm
För femton år sedan levererade vi de första APRIL- 
möblerna till Vasaparken i Stockholm. Parken ligger 
centralt i Vasastaden och har länge varit en viktig  
mötesplats för människor i alla åldrar. Även efter 
många års användning och slitage står möblerna där 
och för människor samman. Och det kommer de att 
fortsätta att göra, i många decennier.
 Andra tillverkare kan kanske leverera möbler  
till ett lägre inköpspris än oss, men på lång sikt, i en 
livscykelekonomi, tror vi inte att någon slår oss.

Skanna koden för att 
få veta mer om  
Vestre Vision Zero.
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https://www.youtube.com/watch?v=dmaiXZ-Wz04


Bänken PORTO har olika förhöjningar  
som skapar varierade landskap och väl 
tilltagna sittytor. Den är skalbar och kan 
levereras fristående och för montering  
på murkant – med eller utan armstöd. 
PORTO kan stå fritt, ihop med andra i  
rad eller bredvid varandra. 

Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson 

Möbler i serien
Bänkar

RAL 5018

Porto Kompositioner

Bänk A

Bänk B

Bänk C

Bänk D

Bänk E

Bänk F

Bänk K

82
83



Varmförzinkat stål

RAL 7016
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Formgivare
Artur Wozniak 
& Hallvard Jakobsen

Möbler i serien
Bänk, bord, avfallsbehållare, 
källsortering, askkopp,  
cykelstativ, pollare &  
stamskydd

URBAN-serien har blivit en klassiker  
och en naturlig del av stadsbilden med  
sin höga sittkomfort och rundade rygg. 
Bänken kan fås både med eller utan  
rygg- och armstöd och bordet finns även  
i en längre variant som är rullstols- 
anpassad. Avfallsbehållarna kan fås både  
i standardversion och anpassade för  
källsortering och är lätta att tömma. 

Urban

RAL 9004
RAL 9005
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I Skandinavien kan det vara väldigt hårt  
väder längs kusten. Det blev vi varse  
under stormen Sondres härjningar i norska 
Nord-Vestlandet 2008. Vågorna slog hårt  
in mot land och många av Vestre-möblerna  
i Spjelkavik sattes på prov när de utsattes  
för både kraftiga vindar och en rejäl dusch 
med saltvatten. Som tur är förbehandlas  
och pulverlackeras alla våra produkter enligt 
en process som ursprungligen utvecklades 
för oljeriggarna i den norska offshore- 
industrin. En process som bidrar till att de  
tål extrema förhållanden i Nordsjön. Och 
med detta som en del av tillverkningen kan 
vår kära URBAN-bänk stå emot stormen  
och ge människor en samlingsplats längs 
kusten i många decennier. 
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A 01

A 04

A 05 A 06

A 07

A 02

A 03

Formgivare
Espen Voll,
Tore Borgersen
& Michael Olofson

Möbler i serien
Modulbaserad bänk

ATLAS är en modulbaserad möbelserie 
som kan sättas samman på otaliga sätt.  
Ramen levereras i flera längder, bredder 
och vinklar. De kvadratiska sätena kan  
fås med eller utan rygg- och armstöd och 
kan enkelt monteras på ramen i fyra  
riktningar. Denna flexibilitet gör att ATLAS 
lämpar sig lika väl som fristående bänk 
som för loungebänkar eller långa  
sittformationer.

Skanna koden för att se ännu fler  
kombinationsmöjligheter för ATLAS


Atlas Kompositioner

Varmförzinkat stål

91

https://vimeo.com/259713153


Formgivare
Note design studio

Möbler i serien
Bänk, bord & cykelparkering

I takt med att allt fler flyttar till städerna blir 
de gemensamma uteområdena viktigare  
än någonsin. PLINTH är inspirerad av  
hur människor samlas kring måltider, och  
kan levereras med bord och bänkar i tre 
nivåer och två längder. Serien är gjord  
för en trevlig picknick i stan, där man kan 
umgås med både vänner och främlingar. 
PLINTH kommer i många olika moduler och 
kan sättas samman till unika mötesplatser.

RAL 6032

Plinth

Varmförzinkat stål

Skanna koden för att höra mer  
om PLINTH från formgivarna.
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https://www.youtube.com/watch?v=RAFAz-XzUdU


Formgivare
Jahn Aamodt,  
Jarle Slyngstad &  
Roy Fiddaman

Möbler i serien
Avfallsbehållare, askkopp
& cykelparkering

CITY-serien består av avfallsbehållare, ask-
kopp och cykelpollare. Avfallsbehållarna 
kan fås med både delat inkast, integrerat 
askkopp och pantsortering. De är lätta att 
tömma och kan även levereras med ett 
smart sensorsystem som ger besked när 
behållaren börjar bli full. Cykelpollaren är 
ett klassiskt ställ tillverkat i lackerat gjutjärn 
med plats för två cyklar.

RAL 9005
RAL 9005

City
94



Kompositioner

RAL 1036

Stripes Med STRIPES är allt möjligt. Det är ett  
modulbaserat möbelsystem med  
rektangulära och cirkulära former som  
kan stå fritt, sättas ihop i otaliga  
kombinationer eller skapa fina mellanrum. 
STRIPES bänk finns i olika storlekar och  
kan levereras med genomföring för träd  
och växter. Planteringskärlet i samma  
serie finns i olika storlekar och kan stå fritt, 
i grupper eller kopplas ihop med bänken. 
Innerbehållaren är av stål och kan levereras 
med bevattningssystem.

S 01

S 02

S 03

S 04

S 05
S 06

Formgivare
Lars Tornøe

Möbler i serien
Bänkar & planteringskärl

96
97



Vi har alla ett ansvar för att motverka  
fiendskap och konflikter. Det finns ingen  
anledning att dela in oss i artificiella  
grupper, för vi har alla samma ursprung.  
Ett av sätten vi som möbeltillverkare  
kan bidra på, är att skapa mer utrymme  
för inkluderande gemenskap.
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Formgivare
Allan Hagerup

Möbler i serien
Bänk, bord, cube  
& solbänk

KONG-serien är inspirerad av orörd natur i Skandinavien. De 
massiva bänkarna kan fås med eller utan rygg- och armstöd och 
kan stå fritt eller kopplas ihop. Vårt senaste tillskott till serien, 
KONG solbänk, är designad för att man ska kunna njuta av fina 
dagar, läsa tidningen eller prata med personen bredvid.

Kong

RAL 7016
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En viktig mötesplats för  
barn och unga 

I juni 2022 stod en uppfräschad Rudolf  
Nilsens plats klar för att ta emot ett  
helt grannskap, och flera därtill. Målet  
var att ge särskilt barn och unga i området 
en offentlig mötesplats som uppfyllde  
deras behov och önskemål. Ett myllrande  
folkliv är beviset på en mycket lyckad  
modernisering av parken. RAL 5001
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Stadsdelen behövde en välplanerad park
Utmaningen med Rudolf Nilsens plats, och skälet  
till att den behövde fräschas upp, var att många 
nyttjade samma utomhusområden, men på sätt som  
inte riktigt var förenliga med varandra. Resultatet 
blev en ganska folktom plats, där några få ville  
använda parken samtidigt.
 Rudolf Nilsen plats ligger vid Vahls skola i 
stadsdelen Grønland i Oslo. Där är befolknings- 
tätheten hög, och många barn och unga bor med 
sina familjer i små lägenheter. Därför är behovet  
av en offentlig, grön och väl tillrättalagd mötesplats 
ännu större.

Ett lyft för området
Uppfräschningen av parken är en del av Område-
løft Grønland, ett projekt som finansieras av både 
kommunen och staten. Tillsammans med landskaps-
arkitekterna Sola och Bar Bakke har de gett området 
den park det förtjänar. För dem var det viktigt att 
se till att särskilt barn och unga fick sina behov och 
önskemål uppfyllda, och därför genomfördes både 
möten och workshops där de fick komma till tals.
 Ett gediget arbete har gjort Rudolf Nilsens  
plats större, med nya klätterställningar, aktivitets-
zoner, en multisportplan, planteringar och möbler. 
Därmed har området fått en ny och välfungerande 
samlingsplats.

KONG till olika sorters användning
Genom diverse sammansättningar av KONG har 
man skapat olika vistelse- och mötesplatser som 
täcker flera behov: platser där man kan umgås och 
träffa grannen, och platser där föräldrar kan hålla  
ett öga på barnen som leker. 
 Det har satts ut solstolar för avkoppling,  
KONG matbord för matpauser och inte minst ett 
långbord där olika grupper kan samlas och  
lära känna varandra. Olika sammankopplingar av 
KONG-bänkar både med och utan armstöd ökar 
tillgängligheten för fler åldersgrupper. Fristående 
KONG cube är ett kul element som passar  
bra in i barnleken eller som en plats för äldre att  
hämta andan.

En stadsdelspark – för alla
Resultatet har blivit en välfungerande stadsdelspark 
som kan användas av flera åldersgrupper samtidigt. 
Den har blivit den mötesplats och samlingspunkt 
området ville ha och behövde. Parken används av 
fler än förr, och både föräldrar, barn och lärare vid 
Vahls skola är jättenöjda.

– Parken används redan mycket. Den utvidgar stads-
rummet för barn och unga, och närheten till skolan 
bidrar till ett myllrande liv där, särskilt dagtid. Men 
även utanför skoltiden används den mycket, och 
man ser att vuxna och familjer kan använda parken 
samtidigt. Barnen leker och de vuxna använder  
vistelsezonerna, säger Knut Hallgeir Wik, partner  
och landskapsarkitekt på Bar Bakke.

Plats
Rudolf Nilsens plass,
Grønland, Oslo

År för färdigställande
2022

Landskapsarkitekt
Från skiss till  
detaljprojekt – SOLA
Byggnation och  
genomförande – Bar Bakke

Klient
Bymiljøetaten Oslo Kommune, 
Bydel Gamle Oslo, Områdeløft 
Grønland

RAL 5001
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Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänkbord & cykelparkering

BERG består av både bänkbord och cykel-
parkering. Bänkbordet är en social modell 
som passar in i alla miljöer. Det kan även 
levereras i en längre variant anpassad för 
rullstolsanvändare. Cykelstället ger bra stöd 
för cykeln samt många låsmöjligheter. Det 
finns i två storlekar – för sex eller åtta cyklar. 
Serien är fristående men kan bultas fast  
vid behov.

Berg

Varmförzinkat stål RAL 3014
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Formgivare
Hong Ngo-Aandal,
Johan Verde & SOLA 

Möbler i serien
Bänk, bord, planteringskärl 
& cykelparkering

PARKLETS 2.0 utvidgar befintliga trottoarer 
och ger mer svängrum åt människor och 
växter. Serien är flexibel och består av sex 
färdiga moduler som både kan kombineras 
och möbleras fritt. Stadsgolven kan enkelt 
flyttas med truck och har justerbara fötter så 
att de kan anpassas till olika situationer och 
höjder. De halksäkra övergångsplåtarna ger 
tillgänglighet och en jämn övergång  
mot befintlig trottoar.

RAL 1028 Skanna koden för att se ännu fler kombinations- 
möjligheter för PARKLETS 2.0


Parklets 2.0

RAL 6018
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https://vimeo.com/334420151


Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänk, stol, bord  
& planteringskärl

APRIL GO är en lättare version av vår populära APRIL-serie, men 
den robusta konstruktionen gör den mycket solid och hållbar. 
Stol och bänk kan levereras med aluminium på både sitsen och 
ryggen för ett helfärgat uttryck. De kan också fås med eller utan 
armstöd och kan staplas och flyttas runt vid behov. 
 Borden levereras i olika versioner och storlekar. Lång- 
bordet har plats för sex stolar, och det runda bordet har plats för 
fem stolar. Trapetsbordet har plats för fyra stolar och kan tack 
vare sin form sättas ihop till otaliga arrangemang.
 De olika modellerna passar perfekt ihop och gör det möjligt 
att skapa enhetliga och dynamiska rum som inbjuder till både 
avkoppling och samtal.

RAL 2009

April Go

RAL 2000 RAL 2001 RAL 1037
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APRIL GO utvecklades för Times Square  
i New York, som är en av de mest besökta 
stadsmiljöerna i världen. Den enkla  
konstruktionen ger ett lätt och inbjudande 
intryck, men döljer att möblerna är  
tillräckligt tunga.
 Att våra möbler tål mycket väder och vind, 
det vet vi. Det har till och med bevisats av 
tester hos SINTEF – ett av Europas ledande 
forskningsinstitut. Hos dem satte vi stolarna 
från APRIL GO på prov. Vid en första anblick 
ser de kanske ut som lättviktare. Trots det 
visade vindtesterna hos SINTEF att det  
krävdes vindbyar på upp till 16–17 m/s för  
att få möblerna att flytta på sig. Testet  
bekräftade att även möbler med ett lättare 
uttryck kan lämpa sig för takterrasser och 
andra blåsiga platser.
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RAL 6001 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6019 RAL 6021

Pop POP är ett färgglatt inslag i stadsrummet. 
Kombinationen av stålram och perforerade 
aluminiumplåtar på sits, rygg och stadsvägg 
gör att de olika delarna kan lackeras i olika 
RAL-färger. Detta ger många färgmöjligheter. 
Stadsväggar i olika storlekar kan också  
fungera som både anslagstavla, rumsavdelare  
och spaljé för klätterväxter – och är extra fina 
i kombination med planteringskärlet från 
samma serie.

Formgivare
Kristine Five Melvær

Möbler i serien
Bänk, bord, byväggar  
& planteringskärl

RAL 1014
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Formgivare
René Hougaard, Arde 
& Alexander Qual,
Rethink Studio

Bänken LOG gör det möjligt att rama in och  
arrangera stockar och grenar på ett organiserat 
sätt, så att man kan sitta på bänken och följa  
den långsamma nedbrytningsprocessen. 
Trädstammar och död ved är ytterst viktiga för att 
bevara en biologisk mångfald eftersom de är  
hem för många och sällsynta arter av insekter, 
svampar, lavar, mossor och växter. Många fåglar 
och fladdermöss behöver ihåliga träd för att  
häcka och avla fram nästa generation, och fåglar 
behöver även rastplatser.

På Vestre skapar vi mötesplatser, även för  
städernas minsta invånare. Vestre Habitats- 
serien är designad för att bevara och öka  
den biologiska mångfalden i urbana områden,  
och ge insekter, skalbaggar och fåglar trygga  
hem – habitat. Serien är utvecklad i samarbete 
med biologer och optimerad för att på bästa 
möjliga sätt tillgodose arternas behov. Vestre 
Habitats består av bänkar, insektshotell,  
fågelhus och planteringskärl i kombination  
med kompost.

RAL 5001

Vestre Habitats

Skanna koden för att höra  
mer om Vestre Habitats
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https://www.vestrehabitats.com


Den biologiska mångfalden i våra städer 
minskar. Enligt FN är var fjärde djur- och 
växtart utrotningshotad, och många  
insektstyper är särskilt utsatta. Färre insekter 
hade fått otaliga negativa konsekvenser  
för allt som växer och lever på jorden. Men 
med kunskap, omsorg och skydd kan vi 
återupprätta, bevara och till och med öka  
den biologiska mångfalden. 
 Som en möbelproducent som alltid sätter 
långsiktig hållbarhet i första rummet,  
anser Vestre att det är avgörande att finna  
lösningar som kan vända den här negativa  
trenden. Vårt bidrag är Vestre Habitats – 
stadsmöbler som ger naturen och stadens 
minsta invånare tiden och platsen de behöver 
för att skapa naturliga hem och livsmiljöer.  
Här kan de föröka sig och leva under hela  
sin livscykel. 

Stadsmöbler med målet att öka  
den biologiska mångfalden

RAL 1018
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Pågående forskningsprojekt
År 2022 inledde vi, tillsammans med Universitet i 
Bergen och La Humla Suse, ett forskningsprojekt i 
Botaniska trädgården i Milde, med startfinansiering 
från Norges miljödirektorat.
 Det finns nämligen få eller inga studier som 
visar vilka insekter, fåglar och småkryp som bosätter 
sig i människoskapta bostäder – habitat – i parker 
och stadsrum. Därför inleddes ett tvärvetenskapligt 
samarbete och forskningsprojekt som för första 
gången utnyttjar eDNA (Environmental DNA) för att 
kartlägga arter och effekter under flera år.
 Projektet har fått namnen BoBie och ingår i 
ett större projekt, som även innefattar att skapa 
förutsättningar för fåglar i urbana områden, samt att 
testa specialanpassade utemöbler för att upprätta 
habitat i parker och dylikt som i dag saknar biologisk 
mångfald. 
 I projektet hittar du DECAY EDGE, som är en 
kombination av kompost och planteringskärl och 
som gör det möjligt att skapa levande mikrohabitat 

Stadsparker och grönområden utgör  
nämligen viktiga naturtyper, och med Vestre  
Habitats undersöker vi hur smart möbeldesign 
och vegetationsinterventioner kan ge större  
biologisk mångfald i urbana områden. Serien 
består av planteringskärl, bänkar, fågelhus och 
insektshotell, och den vann 2022 års Danish  
Design Award i kategorin ”Liveable Cities”.

av en blandning av olika material, som sten,  
trä, organiskt material, jord, olika växter och  
vattenelement.
 Du hittar också bänken PILE, som skapar  
förutsättningar för att bilda små stenrösen som ger 
ljus-, temperatur- och fuktighetsskillnader. De  
lagrar solvärme, till fördel för små värmetörstande 
insekter och kräldjur.
 Fågelhuset WINGS ger fågelflockar en fin plats 
att häcka på. Det är nämligen inte brist på mat som 
hindrar antalet fågelflockar att öka, utan bristen på 
trygga håligheter. Detta kan ganska enkelt lösas 
genom att sätta upp fler välutvecklade fågelholkar.
 Du hittar också insektshotellet LEAF, som är  
designat för att ge insekter ett hem mitt i staden. 
LEAF kan sättas i planteringskärl, blomsterrabatter, 
på takterrassen eller i en park. Möjligheterna är  
många, men det allra viktigaste är att de biologiska, 
arttypiska parametrarna tillvaratas så att insekterna 
får hjälp att klara sig i urbana miljöer.

RAL 1018

Plats
Bergen botaniske hage  
i Milde

År för färdigställande
2022

Klient
Universitetet i Bergen
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Corner CORNER är bänken som viker sig runt 
hörn och som med sitt inbjudande trä 
ger bra sittkomfort. Den kan placeras på 
befintliga mur- eller stenkanter med  
90 graders vinkel. 

Formgivare
Lars Tornøe

Möbler i serien
Bänk

RAL 2001
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Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Stol & bord

BERLIN stol ger med sitt välvda säte bra 
sittkomfort och stöd. Den erbjuds också 
som svängbar modell och passar fint  
ihop med bord från andra möbelserier. 
Detsamma gäller BERLIN bord, som finns  
i två storlekar och passar bra ihop med  
de flesta av Vestres produktfamiljer.

RAL 2008 RAL 2010
RAL 7024

Berlin
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Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen  
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänk, bord, cykelparkering  
& avfallsbehållare

Med FORUM kan du skapa kreativa möbel-
arrangemang. Bänk och bord finns i olika 
längder och höjder. Avfallsbehållaren är 
lätt att tömma, och olika inkast gör att den 
lämpar sig väl för källsortering. Cykelstället 
i samma serie kan fås i både smal och bred 
version och är avsett för två cyklar.

RAL 6027

Forum Kompositioner

F 01

F 02

F 05

F 04

F 03

12
6 127



Det väl tilltagna långbordet är en central  
del av Vestres filosofi och är på många sätt 
sinnebilden av social gemenskap. Platsen  
där ett nytt affärsäventyr föds över en kopp  
ljummen cappuccino. Platsen där du har  
panoramautsikt över nästa generation. Platsen 
där du kan ta en välförtjänt paus efter en  
lång löprunda. På Vestre skapar vi inte bara  
bänkar, bord och avfallsbehållare – vi skapar  
mötesplatsen människor behöver i en  
hektisk vardag.

RAL 3014
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RAL 6028
RAL 7015

Parc PARC är en serie med fristående bänkar, 
bord och stolar med bra sittkomfort och 
bekväma armstöd. Alla sittmöblerna  
kan staplas och enkelt flyttas vid behov. 

Formgivare
Allan Hagerup

Möbler i serien
Bänk, stol & bord
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Briskeby BRISKEBY är en långbänk med hög sittkomfort och sofistikerade  
detaljer som en klassisk sittmöbel för stadsrum och parker. Bänken 
har ett tidlöst skandinaviskt uttryck med stora ytor av stål och trä, och 
fungerar som en inkluderande, bekväm mötesplats med plats för  
många. Som standard levereras den i nordisk furu impregnerad med 
linolja, men den kan också fås i färgad Accoya för ett enhetligt färg- 
uttryck. Genom att kombinera olika längder och bänkar med och utan 
rygg- och armstöd kan den anpassas till olika stadsmiljöer.

Formgivare
Andreas Engesvik

Möbler i serien
Bänkar

RAL 6011
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RAL 7021

Stoop STOOP är en social och informell mötes-
plats baserad på den universella tanken om 
trappor som sittplatser. Med flera bänkar är 
det lätt att bilda olika kombinationer eller 
ett urbant auditorium. Bänkbordet inbjuder 
både stora och små att prata lite eller ta  
en paus. 

Formgivare
Julien De Smedt

Möbler i serien
Bänkar & bänkbord
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RAL 7012Skanna koden för att höra mer om  
Times Square-projektet från ledaren för  
Times Square Alliance. 



Formgivaren och arkitekten Julien De 
Smedt har designat STOOP och hämtat  
inspiration från New York: att sätta sig på 
en trappa och betrakta livet på gatorna.
 Bänken är skapad för att delas och  
passar perfekt för kompisgäng, informella 
jobbmöten, grupparbetande studenter  
eller föräldrar som håller ett öga på sina 
barn på lekplatsen. 

– Det finns otaliga användningsområden, 
och därför dyker STOOP ständigt upp  
på nya platser. Den passar lika bra på en 
skolgård som på ett stort torg eller på en 
takterrass. Bänken kan antingen stå fritt 
eller sättas ihop till en läktaraktig struktur, 
säger formgivaren.
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https://www.youtube.com/watch?v=cgn25Lqbnhc


Formgivare
Artur Wozniak

Möbler i serien
Källsortering

ACCEPTOR är vårt intuitiva och modul-
baserade källsorteringssystem. Det kan 
enkelt anpassas till det antal sorterings-
möjligheter du behöver. De olika inkasten 
kan fås i valfri färg för att underlätta och 
främja sortering. ACCEPTOR finns i två 
storlekar på 110 respektive 160 liter och  
är lätt att tömma.

Formgivare
Thibault

Möbler i serien
Planteringskärl

01 
Blanc silica

05 
Terracotta

07 
Brun mexicain

09 
Gris tourterelle

03
Jaune antique

02 
Beige sable

06 
Rouge

08 
Noir

10 
Vert surf

04 
Saumon

BOBOLI planteringskärl finns i sju storlekar 
och i olika färgnyanser. Det är tillverkat  
av sandblästrad glasfiber som är betydligt 
starkare än vanlig betong. BOBOLI är frost-
beständigt och kan fås med bevattnings- 
system, dräneringshål, lyftkrokar och  
antigraffitibehandling. 

RAL 5019

Acceptor Boboli

RAL 2010RAL 1018RAL 6021
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MUNCH-serien består av eleganta lounge- och cafémöbler för 
avkoppling och kontemplation, särskilt utvecklade för det nya 
Munchmuseet i Oslo. Möblerna har en ergonomisk utformning 
med hög komfort och är uppbyggda i flera skikt med fjädrande 
stålnät draperade över en enkel stålstomme med eller utan  
formgjutna kuddar. Serien kan lika gärna användas ute som inne.

Formgivare
Andreas Engesvik 
& Jonas Stokke

Möbler i serien
Bänk, bord, stol  
& loungestol

Munch

RAL 3012

14
0

141



RAL 6013G12

Avkopplande stunder på det  
nya Munchmuseet i Oslo

I oktober 2021 öppnades dörrarna till det 
nya Munchmuseet vid vattnet i Bjørvika, 
Oslo. Museet är ett resmål för folk som vill 
uppleva Edvard Munchs konst och liv.  
Med tusentals besökare varje dag ställdes 
det höga krav på museets sittmöbler, som 
inte bara måste vara ytterst slitstarka,  
utan även bekväma och passa ihop med  
den övriga inredningen.
 Det nya museet är ett mycket prestige- 
fullt projekt för Oslo, men ska också vara  
en inbjudande mötesplats. Ambitionen är  
att utvidga bilden av vad ett museum kan 
vara och ge besökarna helt nya upplevelser 
och perspektiv. 
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RAL 6021

Vilka krav bör sittmöbler i  
ett museum uppfylla?
Inredning och möbler är en essentiell del av ett 
museum. Ofta kan det vara svårt att hitta balansen 
som gör att design och färg bidrar till den visuella 
upplevelsen utan att ta över den. 
 År 2017 utlystes en nationell designtävling  
där vinnarna Andreas Engesvik och Jonas Stokke 
fick det prestigefulla uppdraget att skapa en  
möbelserie åt museet. Kort därefter vann Vestre 
produktionskontraktet. 

Avkopplande stunder framför korta pauser
I stället för att följa traditionen och tillverka långa, 
smala bänkar som passar för relativt korta pauser, 
valde formgivarna att skapa bekväma soffbänkar 
som inbjuder till en stunds avkoppling och  
kontemplation.

– Även om det är ett museum behöver det inte vara 
obekvämt. Vi ville att besökarna skulle kunna ta  
en paus och vila sig ordentligt. Och då behöver man 
ergonomi i ryggen och en sits med form, säger  
Jonas Stokke.

Bänkarna och stolarna är tillverkade i skikt med  
stålnät draperade över en enkel stålstomme. De  
kan fås med eller utan anpassade kuddar i ulltextil. 
Alla tre elementen har egenskaper som främjar 
möblernas funktion och design: stommens  
vikt bidrar till att göra möblerna stabila, stålnätet  
är ergonomiskt anpassat efter kroppen, och  
kuddarna ger komfort.

Eftersom mycket av inredningen i museet är relativt 
minimalistiskt ville formgivarna att möblerna skulle 
fungera som motvikt. Arbetet med att hitta de rätta 
färgerna och materialen var därför av stor betydelse. 
Formgivarna började med att se på hundratals  
Edvard Munch-tavlor för att ta fram färger som  
återspeglar deras tolkning av hans bilder.

– Färgerna var en annan utmaning. Den löste vi  
genom att blanda egna färger som är unika för  
museet. Dessa färger skannades i laboratoriet hos  
Norges största färgproducent, Jotun, och användes 
sedan som ytlackering. Vi har döpt de tre färgerna  
till Hud, Hår och Natt, och de är framtagna för att  
användas exklusivt i museet, förklarar Jonas Stokke.

Möblerna måste tåla extrem användning
Det är ingen överdrift att säga att museets möbler  
– till skillnad från många inomhusmöbler – också  
måste vara synnerligen hållbara och kunna användas  
under väldigt lång tid. Med omkring en miljon  
besökare varje år utsätts de för extrem påfrestning. 
Alla möbler har därför svetsats ihop, utan skruvar 
eller andra delar som kan lossna. Det gör dem ytterst 
robusta, och med rätt underhåll kan de användas  
i hundratals år.

Plats
Munchmuseet i Oslo

År för färdigställande
2022

Husarkitekt
Estudio Herreros

Inredningsarkitekt museet
Scenario Interiørarkitekter

Inredningsarkitekt  
serveringsställen
Brandl

Skanna koden för att höra mer 
om MUNCH från formgivarna. 
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Formgivare
Lars Jørstad Nordbye

Möbler i serien
Cykelparkering

BØY är ett enkelt och skulpturalt cykelställ 
för två cyklar. Den robusta rörkonstruktionen 
med extra godstjocklek tål tuff användning 
i urbana miljöer. Liksom alla våra produkter 
kan BØY pulverlackeras i 200 olika färger för 
att antingen smälta in eller kontrastera mot 
sin omgivning.

Formgivare
Artur Wozniak &  
Hallvard Jakobsen

Möbler i serien
Stadstak

COVER kan användas som cykelöver- 
täckning eller som vind- och regnskydd 
över möbler och människor. Det är ett  
flexibelt system som kan anpassas efter 
olika behov och miljöer. COVER kan fås 
med tak i antingen glas, stål eller sedum-
gräs, och är också klar för installation av 
belysning, laddning, solpaneler och Wi-Fi. 
Det kan monteras fristående eller i rad.

RAL 6021 RAL 2010 RAL 1018 RAL 9005

Bøy Cover
14
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Modulbaserade serier ger extra  
flexibilitet och möjlighet att sätta ihop  
unika kombinationer. STONES-serien  
består av tre sitt- och planteringskärls- 
moduler i två olika höjder. Dessa kan  
enkelt kombineras i olika formationer för 
att anpassas efter behov och miljö, både 
ute och inne. Väl tilltagna sittytor ger  
bra sittkomfort och öppnar för sociala  
möten i en hektisk vardag.

Formgivare
Espen Voll, Tore Borgersen  
& Michael Olofsson

Möbler i serien
Bänkar & planteringskärl

RAL 2001RAL 2000

Stones
14
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Hvilan HVILAN är Vestres robusta design- 
klassiker och var den första utemöbeln som 
belönades med det norska designpriset 
Merket for god design, 1987. Serien har bra 
sittkomfort och många användnings- 
möjligheter, och den passar fint på skol-
gårdar och i andra miljöer med mycket 
aktivitet. HVILAN bänkbord kan förlängas 
för rullstol.

RAL 6034 RAL 1006 RAL 6018

Formgivare
Geir Øxseth,
Jahn Aamodt,
Kai Wood Moe  
& Svein Knutsen

Möbler i serien
Bänk,bänkbord,  
bord, stamskydd
& spärrpollare

RAL 1023
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Vestre har en nollvision. Den säger att vi inte 
ska tillverka en enda produkt som inte kan 
leva för alltid. Så bekämpar vi också slit-och-
släng-samhället, en möbel åt gången. Med 
bra design, kompromisslöst materialval,  
avancerad ytbehandling och lite underhåll 
någon gång emellanåt, är evig livslängd  
faktiskt möjligt. Vi levererar även reservdelar 
till alla möbler vi någonsin tillverkat – har vi 
dem inte, ja då tillverkar vi dem åt dig. Kultur-
skoleparken i Porsgrunn utnyttjade den  
möjligheten 2021 när de skulle fräscha upp 
en sliten mötesplats. 

Nollvisionen: Möbler med evigt liv.  
Till och med för utgångna modeller

RAL 3012
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Parken är ett samarbete 
mellan Bjørntvedtjordet Vel, 
Porsgrunns kommun och 
Sparebankstiftelsen DNB.

Tillverkade för framtidens mötesplatser
Bra, funktionell och tilltalande design är avgörande 
för att en produkt ska överleva generationer, olika 
sorters användning, skiftande väderlek och stil-
förändringar. Men processen med att förverkliga 
visionen om evigt liv fortsätter även efter att en 
produkt har levererats till sitt projekt. Mötesplatser i 
det offentliga rummet ska tåla mycket – de används 
ofta och av många. Därför ordnar vi så att slitna 
möbler efter många år kan returneras till fabriken, 
rustas upp och få nytt liv till glädje för kommande 
generationer. 

En klassiker med evigt liv i Kulturskoleparken
Kulturskoleparken var ursprungligen skolgård för 
den gamla Østsiden skole från 1883, i dag kultur-
skola och center för vuxenutbildning i Porsgrunns 
kommun. Parken är stadsdelens enda lek- och  
aktivitetsområde och ligger intill en av huvud- 
gatorna i centrum. År 2019 var området nedgånget 
och hotades av avveckling. På initiativ av grann-
skapsföreningen inleddes arbete med att  
utveckla Kulturskoleparken som social mötesplats 
för närmiljön, tillrättalägga för lek och förbättra 
parkens funktion som grön oas i staden.
 Målet med möbleringen var att skapa en plats 
där folk i alla åldrar kunde vistas och mötas, både 
i vardagen och vid arrangemang. Möblerna skulle 
vara hållbara, underhållsfria, flyttbara och bidra  
till att ge parken färg och innehåll. Nya möbler var 
den största investeringen.
 Lösningen blev att återanvända två 30 år gamla 
HVILAN-bänkar som stod i parken sedan tidigare. 
Dessutom köptes fyra nya BERG bänkbord, en 
STRIPES cirkelbänk och två STRIPES halvcirklar. De 
två gamla HVILAN-bänkarna fick nya träspjälor och 
lackerades i samma färg som de nya möblerna.  
På så vis blev det en fin harmoni mellan nytt och 
gammalt.

– Porsgrunns kommun erbjuder bord och bänkar 
som inte längre har ett liv i centrum, till grannskaps-
föreningar och andra som har behov, och som kan 
ge möblerna ett välförtjänt ansiktslyft. HVILAN- 
bänkarna i Kulturskoleparken är ett lysande exempel 
på det. Det här är ett otroligt bra initiativ som både 
vi och andra kan lära oss mycket av. Vestres bänkar 
har ofta ett tidlöst uttryck, vilket gör att de framstår 
som moderna och snygga efter att ha fräschats upp. 
Väldigt roligt att bidra till att skapa fokus kring ett  
så viktigt tema, berättar Anne Humborstad, driftchef 
för Porsgrunns kommuns tekniska förvaltning.

Blåst nytt liv i samlingsplats
Projektet har bidragit till att fler använder Kultur- 
skoleparken: elever från vuxenutbildningen  
och kulturskolan, förskolor på besök, mor- och 
farföräldrar med barnbarn, unga som samlas vid 
borden, barn som leker, cyklar och spelar boll  
och ungdomar som spelar basket på kvällen. Under 
kulturskolefestivalen i juni 2022 var det många som 
fick uppleva den nyrenoverade parken och se hur 
stort värde den har som grönområde och mötes-
plats i nedre Bjørntvedt och Porsgrunns centrum.
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RAL 3001 RAL 6018

Move MOVE bänk har rundade hörnspjälor som fortsätter ned utmed 
sidorna så att man kan sitta bekvämt på bänken åt alla håll. Här kan 
man leka med uttryck genom att pulverlackera stålramen i en av 
våra 200 RAL-färger.

Formgivare
Allan Hagerup

Möbler i serien
Bänk

Plats
Google Bay View Campus, 
Mountain View, USA

RAL 5015RAL 1023
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Kebony

DIALOG kännetecknas av sin diagonala 
symmetri, med vänliga former som mjukar 
upp miljön den står i. Möbelfamiljen  
består av bänk och avfallsbehållare, både 
enskilda behållare och för källsortering.  
Tydlig märkning gör det lätt att sortera  
avfallet, och de är lätta att tömma.

Formgivare
Allan Hagerup

Möbler i serien
Bänk & avfallsbehållare

Dialog

RAL 7047
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Kompositioner

VI 01

VI 02

VI 03
VI 04

VI 05 VI 06

VI 07

VI 08

Formgivare
Artur Wozniak
& Hallvard Jakobsen

Möbler i serien
Bänk, bord
& planteringskärl

Via

RAL 7024

VIA kännetecknas av längsgående spjälor 
som anpassar sig efter räta och krökta  
linjer i stadsrummet och landskapet. Rak  
eller krökt bänkmodul kan stå fritt eller 
fästas på en murkant, eller kopplas ihop i  
rader, formationer och cirklar – här är  
möjligheterna många. Den kan även fås  
med eller utan rygg- och armstöd. VIA kan 
levereras med LED-lampor under sittytan, 
så att man får en upplyst och inbjudande 
mötesplats även när det mörknar. 
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I det sydöstra hörnet av Waterloo Park, i korsningen mellan 
12th och Red River Street i Austins centrum, står den längsta 
Via-bänken vi någonsin har levererat. En rund mötesplats  
med 13 meter diameter, centrerad kring en 150 år gammal ek.  
År 2022 vann Waterloo Park 2022 ULI Austin Impact Award  
för bästa offentliga rum.

Rostfritt stål

Ledande landskapsarktitekt
MVVA (Michael Van 
Valkenburgh Assiociates)  

Landskapsarkitekt
Studio dwg.



Code
Formgivare
Hong Ngo-Aandal
& Johan Verde

Möbler i serien
Modulbaserad bänk &  
planteringskärl

CODE är ett byggsystem av räta lådor som 
kan sättas ihop horisontellt och vertikalt. 
Tillsammans med planteringskärlsmoduler 
kan det skapa en grön oas på ett öppet torg 
i staden eller på köpcentret. Armstöd kan 
enkelt monteras för att tillgodose behov av 
universell utformning.

RAL 6027 RAL 6011
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Från asfaltsdjungel till  
plats att vistas på

På Vestre är vi måna om att föra människor 
samman. Om att skapa arenor för det vi  
kallar vardagsdemokrati, där människor kan 
mötas trots sina olikheter och utbyta tankar 
och livserfarenheter. Grannskapet är en  
sådan plats.
 Ett bra exempel på detta är Runway i Playa 
Vista, Los Angeles. Det blev en resa från  
ett trafikerat och folktomt område till en bilfri 
gata med myllrande folkliv.RAL 5015
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Spännande CODE-kombinationer
På flera ställen hittar vi också olika samman- 
sättningar av modulserien CODE. Bland annat en 
spännande kombination där den satts ihop så  
att man får träspjälor i både sits och ryggstöd hela 
vägen runt, även i änden av modulen. Detta ger 
CODE en sorts loungeprägel. Tittar man däremot 
på CODE-kombinationen utanför snabbköpet, har 
den ett luftigare utseende som ger intrycket att det 
är flera enskilda sittplatser eftersom ändmodulerna 
står mer för sig själva. 

Äntligen folkliv på gatorna
På frågan om hur området har kommit att användas, 
och vad som har varit den största förändringen, 
råder det inga tvivel för Cress: 

– Det är mycket mer liv här nu! I stället för att folk 
bara jäktar förbi på trottoarerna, är Runway numer  
en plats där familjer samlas: människor är ute med 
sina hundar, man träffar andra – det har blivit en 
plats för avkoppling. Området har fått mer själ, och 
lokalbefolkningen älskar det. 

Brist på sociala mötesplatser
Bakom projektet att förvandla Runways ute- 
område står DJM, ett tvärvetenskapligt team med 
fastighetsexperter som försöker utforma rum 
utifrån hur folk lever och bor, och med en önskan 
att skapa gemenskap. 
 DJM insåg att bristen på bra mötesplatser  
var ett av området Runways huvudproblem. Bilar 
och tät trafik dominerade uteområdet. Det var 
inte en plats där människor vistades – de snarare 
skyndade förbi. 
 En av deras viktigaste åtgärder var att göra 
en av de mest centrala gatorna bilfri. Med detta 
nya område ville DJM skapa en mötesplats som 
kunde fungera som en förlängning av hemmet, en 
trivsam plats där människor samlas för samman-
komster, lek och givande samtal. För att skapa  
ett inkluderande och tilltalande stadsrum blev  
valet av möbler viktigt, och på så vis fick även 
Vestre glädjen att bidra till projektet.

– Vestre spelade en viktig roll i att skapa mång- 
sidiga uterum som uppmuntrar människor att 
mötas och verkligen utnyttja platsen och möblerna 
som är avsedda för just detta, berättar Chad  
Cress, kreativ ledare på DJM.

Olika sociala zoner
Resultatet blev ett levande stadsområde med  
myllrande folkliv, fördelat över olika möblerings- 
zoner för olika behov. Några av möbelserierna som 
återfinns där är ”BLOC”, ”BERG”, ”STOOP”, ”CODE” 
och ”KONG” – samtliga i en fräsch blå nyans. 
 Större och mindre sittgrupper med stolar och 
tillhörande småbord från BLOC-serien inbjuder 
alla som tar med sig lunch från något av de lokala 
serveringsställena att sätta sig, och de fungerar 
utmärkt för informella möten. Och vill man bara 
njuta av solen är solbänkarna från samma serie det 
perfekta stället att slå sig ned på.

Plats
Runway, Playa Vista, LA, USA

Byggherre
DJM and Invesco Real Estate

Visionär
Stenn Parton, DJM

Arkitekt
Design, Bitches

Landskapsarkitekt
Brightview

Skanna koden för att höra  
mer om projektet från fastighets- 
exploatörerna på DJM.
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Coast COAST är Vestres bidrag för att värna om och hylla världshaven. Det 
är den första bänken av ägarlös havsplast, alltså plast som har kastats 
i havet och drivit runt länge innan den hamnar längs kusten. COAST är 
också vår första produkt med ”Materials as a service”, vilket betyder att 
bänken bara kan hyras. Att hyra innebär att återvinning inte längre är 
ett alternativ, utan en integrerad del av modellen. Så säkerställer vi att 
plasten aldrig blir till avfall igen. COAST är en solid bänk som är gjord 
för att tåla utomhusanvändning. Den kan också fås med träspjälor.

RAL 1013

Formgivare
Allan Hagerup

Möbler i serien
Bänk
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Air
Formgivare
Atle Tveit

Möbler i serien
Bänk & bord

AIR har ett lätt och tilltalande uttryck  
som gör sig lika bra i offentliga miljöer 
som i privata trädgårdar. De krökta  
benprofilerna skapar en visuell spänning 
och gör samtidigt möblerna robusta.  
AIR bänk levereras med eller utan rygg- 
och armstöd, och bordet passar särskilt 
bra som långbord.

RAL 5015 RAL 3012
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KYOTO är tillverkad i stål- och fiber- 
armerad betong med en ljust grå färg. 
KYOTO bänk kan fås antingen med  
eller utan rygg- och armstöd. Det  
rekommenderas att möblerna bultas  
fast i underlaget.

Kyoto

Stål och fiberarmerad betong

Formgivare
Hareide design,  
Kristin Schanche

Möbler i serien
Bänk & bord
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Folk
Formgivare
Front Design

Möbler i serien
Bänk, bord, cykelparkering 
& avfallsbehållare

FOLK är tidlös och framtidsorienterad  
på en och samma gång. Materialvalet 
är innovativt: formsprutade profiler  
i världens grönaste aluminium, Hydro  
CIRKAL, med en återvinningsgrad  
på minst 75 procent. I FOLK-serien hittar  
du både bänkar, bord, cykelställ och  
avfallsbehållare, så här kan du skapa  
enhetliga sociala mötesplatser med  
hållbara fotavtryck.

RAL 5015
RAL 6034
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RAL 1003
Skanna koden för att höra mer  
om FOLK från formgivarna. 


FOLK är designad av de två svenska  
formgivarna Anna Lindgren och Sofia  
Lagerkvist från Front. Serien är en hyllning 
till det svenska folkhemmet – som även 
namnet hämtat sin inspiration från.  
Folkhemmet baserades på den social- 
demokratiska idén att göra Sverige  
till ett hem för alla. Det offentliga rummet 
är ett slags hem utanför hemmet. Och i 
detta rum ska FOLK-serien stå – tillgänglig 
för absolut alla. Bänkens formspråk är  
en modern tolkning av den klassiska park- 
bänken, tillverkad på ett modernt  
sätt med världens grönaste aluminium,  
Hydro CIRCAL.
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Tour Sinus
Formgivare
Ola Bettum

Möbler i serien
Cykelparkering

SINUS är ett lekfullt, robust och plats- 
ekonomiskt cykelställ för fem, sju  
eller nio cyklar. Det är fint både enskilt 
eller på rad ihop med flera ställ från  
samma serie. Extra godstjocklek ger  
trygga låsmöjligheter.

Formgivare
Hallvard Jakobsen

Möbler i serien
Cykelparkering

TOUR cykelställ kan specialanpassas med 
valfritt laserskuret motiv, vilket möjliggör 
kreativa inslag i stadsrummet. TOUR ger 
bra stöd för två cyklar.

RAL 6011Varmförzinkat stål
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Formgivare
Kristine
Five Melvær
Pop

Atle Tveit 
Air, Bloc

René Hougaard, Arde 
Decay Edge, House, Log, 
Pile & Wings

Julien De Smedt
Stoop

Hallvard
Jakobsen
Tour

Morten&Jonas 
Hill

Artur Wozniak
& Hallvard Jakobsen
Cover, Urban, Via

Kristin Schanche,
Hareide Design
Kyoto

Lars Tornøe 
Corner, Stripes, Bloc

Espen Voll, Michael Olofsson
& Tore Borgersen April, April Go, Atlas, Berg, 
Berlin, Buzz, Forum, Porto, Stones & Vroom

Sanna
Lindström 
Cycle

Daniel Rybakken 
Ypsilon

Artur Wozniak
Acceptor

Allan Hagerup
& Einar Smette-Blålid 
Dialog

Front Design 
Folk

Lars Jørstad Nordbye, 
Snøhetta Bøy

Allan Hagerup
Coast, Kong, Move & Parc

Andreas Engesvik
Briskeby

Andreas Engesvik &
Jonas Ravlo Stokke 
Munch

Jarle Slyngstad
& Roy Fiddaman
City, Hvilan

Ashley Conn & Ole Rydningen, Sola
Parklets 2.0

Hong Ngo-Aandal
& Johan Verde
Code Square, Parklets 2.0

Ola Bettum 
City, Sinus

Alexander Qual, 
Rethink Studio
Leaf

Geir Øxseth, Jahn Aamodt, Svein Knutsen,
Kai Wood & Bjarne Aasen
Hvilan

Note Design Studio 
Plinth

Andersen & Voll  
Edo, Kinn
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Vestre
Quality
Programme™ 

Livstidsgaranti mot rost 
Alla stålkomponenter från Vestre är varmförzinkade, 
vilket gör att produkterna kan stå utomhus i decennier. 
Stål som varmförzinkats reparerar sig självt om ytan 
skadas. Zinkbeläggningen krymper ihop och bildar en 
ny legering över det skadade området. Komponenter 
som skruvar och bultar är av syrafast eller rostfritt  
stål. Det är därför vi kan leverera våra produkter med 
livstidsgaranti mot skadlig rost. 
 Dessutom pulverlackeras stålet genom en process 
som utvecklats för den norska offshoreindustrin. Detta 
ger en ytterst hållbar finish som uppfyller de stränga 
kraven för korrosionsklass C5-M (kustområden med 
hög salthalt).

15 års garanti på lack och trä 
Vi erbjuder 15 års vidhäftningsgaranti på pulver- 
lackerade ytor, förutsatt att de inte utsätts för  
mekaniska skador, slag, frätande kemikalier eller  
liknande. Vi ger också 15 års garanti mot rötskador  
på standard linoljeimpregnerad furu och 30  
års garanti på Kebony. 

Delarna har inget bäst före-datum 
Har olyckan varit framme? Om produkten vandaliseras 
eller om det uppstår behov av mer omfattande  
underhåll kan vi hjälpa till. Vestre levererar nämligen 
alla reservdelar genom hela produktens livslängd.  
Och har vi dem inte, tillverkar vi nya delar åt dig. 
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Hållbart  
trävirke

För att tillverka produkter med lång livslängd  
är valet av material helt avgörande. På Vestre  
använder vi trä från ett av världens mest  
hållbara skogsbruk och undviker medvetet  
träslag från regnskog. 
 Vestre erbjuder fyra olika träslag: nordisk 
furu, Kebony, ek och ask. Samtliga av dessa  
kan levereras med FSC-certifikat som intygar  
att träet kommer från hållbart förvaltad skog. 
Som standard erbjuder vi nordisk furu. På  
grund av det kyliga klimatet i Skandinavien  
växer träden långsamt och fälls först efter  
80–120 år. Därför är skandinavisk furu både  
hårdare och lämpligare för utemöbler än furu 
från varmare regioner, som ofta växer 3–5  
gånger snabbare.
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Trävirke för utomhusbruk
Vestres produkter är gediget konstruerade och tål 
att stå ute i alla väder – året runt. För utomhusbruk 
rekommenderar vi linoljeimpregnerad nordisk furu 
eller Kebony radiata.

Nordisk furu är ett träslag som har naturligt 
liv i sig i form av synliga markeringar och 
livliga linjer. På Vestre impregnerar vi  
träet med linolja, något som ger långvarigt  
skydd mot röta och närmast underhållsfri  
användning. Den naturliga träfärgen grånar 
med tiden och blir något mörkare i färgen.  

Kebony är en miljövänlig och patenterad 
träbehandling som utvecklats i Norge.  
Behandlingen förbättrar träets egenskaper 
så att det blir hårt och slitstarkt – faktiskt 
ännu hårdare än teak och mahogny.  
Kebony är det hårdaste trävirket bland 
Vestres fyra träslag. Detta slitstarka material 
har en djupt brun färg som med tiden får 
en silvergrå patina.

Type
Pinus sylvestris
från Sverige

Brinellskalan*
1,7

Behandling
Linoljeimpregnering

Type
Pinus radiata  
från Nya Zeeland

Brinellskalan*
4,3

Behandling
Keboniserad furu

* Brinellskalan går från 1 till 
5 och säger något om träets 
hårdhet och hur väl det klarar 
att motstå slitage. Ju hårdare 
Brinellvärde, desto hårdare 
är träet.

Trävirke för inomhusbruk
Många förknippar nog Vestre med utemöbler, men våra produkter lämpar sig lika 
väl för projekt inomhus. Eftersom våra möbler är mycket robusta och dessutom 
kräver minimalt med underhåll är de ett bra alternativ på exempelvis museer, 
skolor och tågstationer – kort sagt platser med stor genomströmning av människor 
varje dag. När det gäller trävirke för inomhusbruk rekommenderar vi antingen  
oljad ek eller ask. Vi erbjuder även brandskyddsimpregnering av dessa.

Ek är känt för sin höga kvalitet och är ofta 
det som rekommenderas till projekt  
inomhus. Det hårda trävirket är behandlat 
med en olja som gör det ytterst motst-
åndskraftigt mot fukt och smuts, och som 
dessutom ger bättre UV-skydd. Oljan är 
utvecklad för att tränga djupt ned i trävirket 
och skydda det inifrån.

Ask är vårt ljusaste träslag. Det har en vit- 
aktig prägel, har täta fibrer, är starkt och har 
täta årsringar. I likhet med ek är även detta 
träslag oljebehandlat med UV-skydd för 
att bevara träets naturliga färg samt för att 
undvika missfärgning och vattenskador.

Type
Fraxinus americana  
från Nordamerika

Brinellskalan*
3,3

Behandling
Osmo hårdvaxolja

Type
Quercus alba 
från Nordamerika

Brinellskalan*
3,7

Behandling
Timberex naturell olja och 
Osmo hårdvaxolja

Nordisk furu Ek

AskKebony
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Till projekt som kräver flexibilitet
Till projekt som kräver flexibilitet, inte har möjlighet 
till fast montering eller där man vill kunna flytta på 
möblerna är fristående modeller ett bra val. Man bör 
dock tänka på att projekt med fristående möbler 
ofta kräver lite mer uppföljning och underhåll än 
fastmonterade möbler. Men även många av våra 
fristående möbler kan bultas fast vid behov.

Förutsättningar: 
Inga särskilda krav, men underlaget bör vara  
jämnt och fast 

En permanent, estetisk och varaktig lösning 
Vill man ha ett fast och permanent möblemang,  
är nedgjutning det rätta valet. Det krävs en del 
grundarbete och djup där möblerna ska placeras, 
men då kan man vara säker på att möblerna står 
tryggt på sikt. Estetiskt sett är det också många 
som föredrar nedgjutning eftersom det ger en ren 
övergång mellan underlag och ben.

Förutsättningar: 
Nedgjutningsdelen på benen går 350 mm ned i 
marken, och man måste försäkra sig om att de inte 
kommer i konflikt med rör, kablar, membran eller 
annat i marken. Själva gjutningen bör vara omkring 
500 x 400 mm i frosttåligt och stabilt underlag.

Förankring
Permanent, men mer flexibel lösning
Ytmontering är ett bra alternativ där det inte är möjligt att  
gjuta. Med tanke på skötsel och underhåll är också ytmonterade 
möbler eller fotplatta att föredra om de står där de kan bli  
påkörda eller utsättas för snöskottning. Det är betydligt enklare 
att byta ut delar eller ersätta en sådan möbel än en som är  
nedgjuten. 

Förutsättningar:
Till fasta underlag som betong, granit, kraftigt dimensionerade 
träunderlag och stenläggning inte asfalt. 100–200 mm infästning 
beroende på typ av fästelement och underlag. Förankrings-  
eller fästelement medföljer inte möblerna. 

Exponerat trä som gör granit och betong mer inbjudande
Vi har en rad standardmodeller av bänkplattor för murkant 
med olika längd, djup, bredd och krökning. Utbudet innefattar 
produkter med längsgående och tvärgående spjälor och  
utan synliga skruvar i träet på översidan. 

Förutsättningar:
Monteras ovanpå murkant eller i en försänkning. Enkel och 
dold infästning mellan eller under träöverdraget.

Praktiskt till trottoarkaféet
Väggmonterade lösningar frigör golvyta, är platsbesparande 
och gör att man kommer åt för underhåll och rengöring.  
Men för att väggmontering ska vara aktuellt måste man ha full 
kontroll på om det finns tekniska installationer i väggen samt 
hur djupt man kan förankra.  

Förutsättningar:
För solida väggar eller höga murkanter. 100–200 mm  
infästning beroende på fästmaterial och underlag.

Fristående

Väggupphängning

Murkant

Nedgjutning

Ytmontering
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Oslo
Vestre AS
Drammensveien 44A
0271 Oslo
Norge
+47 23 00 78 40
post@vestre.com

Magnor
The Plus
Gaustadvegen 140
2240 Magnor
Norge
+47 23 00 78 40

Torsby
Vestre Sverige AB
Bergebyvägen 27
685 34 Torsby
Sverige
+46 (0)560 688877
info@vestre.com

Stockholm
Vestre Sverige AB
Virkesvägen 5 D
12078 Stockholm
Sverige
+46 (0)812 250 331
+46 (0)812 250 332
info@vestre.com

London
Vestre Ltd.
26 Store Street
London, WC1E 7BT
Storbritannien
+44 (0)207 846 8725
uk@vestre.com

Berlin
Vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
10117 Berlin
Tyskland
+49 (0)30 407 417 95
de@vestre.com

Paris
Pro Urba
51 rue Louis Ampère
ZI des Chanoux
93330 Neuilly-sur-Marne
Frankrike
+33 (0)1 58 03 00 38
prourba@prourba.com

Genève
Pro Urba
Route de Jussy 35
1226 Thônex
Schweiz
+41 (0)22 849 05 27
+41 (0)78 630 82 62
contact@prourba.ch

New York
Vestre Inc.
1740 Broadway, 15th Floor
New York, NY 10019
USA
+1 212 634 9658
usa@vestre.com

Los Angeles
Vestre Inc.
663 San Juan Avenue
Los Angeles, CA 90291
USA
+1 310 728 4025
usa@vestre.com

Boston
Vestre Inc.
Cambridge, MA 02139
USA
+1 617 780-4134
usa@vestre.com
 
Austin
Vestre Inc.
3300 N Interstate 35
Suite 700 Austin, TX 78705
USA
+1 512 554 1041
usa@vestre.com

vestre.com
vestrehabitats.com
theplus.no

Vestre, VestreQualityProgramme™,
Vestre Habitats, The Plus och
Vestres produkter är design- och
varumärkesskyddade.

Skanna koden för att upprätta   
en användare och ladda ned hela 
vårt BIM-arkiv från webben

Skanna koden för att se fler   
bilder av möblerna i olika färger 
 och miljöer





Möbler från Vestre kräver minimalt  
underhåll, men vi rekommenderar att  
man ser över produkterna då och  
då och att eventuella skador åtgärdas. 
Skruvar och bultar bör kontrolleras och 
efterdras efter några veckor. Ståldelar 
rengörs vid behov, men tänk på att  
starka kemikalier kan påverka ytan. Alla  
trädetaljer av trä varar längre om de 
rengörs varje år och oljas vart tredje  
till femte år. 

Allt lever längre med lite kärlek 

http://www.vestre.com
http://www.vestrehabitats.com
http://www.theplus.no
https://vestre.com/se/3d-bim-modeller
https://www.flickr.com/photos/vestrefurniture/albums



