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V år utemiljö blir mer och mer vår personliga oas och gränsen 
mellan inne och ute blir allt mindre påtaglig. Det speciella året 
2020 har fått oss alla att träffas mer utomhus och många av 
oss har fått upp ögonen för utelivet och upptäckt hur härligt 
och hälsosamt det är. Och vill vi gärna få samma känsla av 
bekvämlighet och välkomnande ute som inne. 

Som ett led i att inspirera och ge idéer släpper vi på Brafab nu första numret 
av magasinet Brafab moments. Här delar vi vår entusiasm kring möjligheterna 
att umgås utomhus under sommarsäsongen men även under årets lite kallare 
månader. Vi tipsar om färg, form, vad man kan tänka på och olika sätt att inreda 
och möblera sin utemiljö. Det finns inget som är rätt eller fel, utan med en stor 
dos inspiration och skaparglädje säger vi: våga testa! Vi vill kort sagt inspirera till 
livets moments där du delar de där ögonblicken som är något extra. 

BRAFAB BÖRJADE SOM en liten familjefirma på 1930-talet. Då låg fokus på till-
verkning och försäljning av korgar, träskedar och stegar. Sedan dess har företaget 
vuxit och Brafab är nu en av de största leverantörerna av utemöbler i Norden.  
Familjeandan på företaget är stor, och vi är måna om alla våra intressenter;  

kunder, leverantörer, anställda och inte minst våra kompetenta 
återförsäljare. Vi har under åren behållit en företagsanda där 
allt är möjligt och det har drivit oss och utvecklingen framåt. 

Med Brafab moments vill vi inspirera och bidra till att du 
ska kunna skapa dig en utemiljö att trivas i. Innehållet i  
magasinet kommer du också att kunna uppleva i våra  
digitala kanaler. Brafabs sortiment och kompetens är 
stor, och för att du ska få en helhetsbild kan du  
även besöka brafab.se – där hittar du fler produkter, 
inspiration och information om återförsäljare.  
Du kan också handla där via vår e-handel. 

DET ÄR MED stolthet vi nu delar med oss av  
premiärnumret. Vi hoppas att det ska ge många 

fina läsupplevelser, och framför allt locka till ett härligt uteliv 
med hjälp av Brafabs kvalitativa och hållbara utemöbler. 

Trevlig läsning!
Ida Hedunger, marknadschef 

Skapa minnen 
utomhus

”Vi hoppas 
att det ska ge 
många fina 
läsupplevelser, 
och framför allt 
locka till ett 
härligt uteliv.”
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Ett avskalat och modernt hus går fint 
ihop med utemöbler med rena och enkla 
linjer. På bilden Naos soffgruppp.

1. Pollux vilfåtölj i antracit, rostfritt stål med klädd sits. 2. Lyra loungesoffa i svart rostfritt stål, beige dynor och armstöd  
i konstrotting. 3. Vind lampskärm i aluminium. 4. Naos bord i rostfritt stål och skiva i teak. 5. Blixt bord i vit aluminium.  

6. Kotte sittpuff i antracit. 7. Blixt byggbar del i vit aluminium med dyna i Clay beige. 8. Lyra bord i svart rostfritt stål med printad 
glasskiva. 9. Vence byggbar soffa i vit aluminium med grå dynor. 10. Delia Du & Ja-soffa i aluminium med dynor i antracit. 

Drömmer du om en stilren uteplats med lättskötta ytor? 
Eller är en lantlig rottingfåtölj och romantiska detaljer mer 

din melodi? Vi guidar dig rätt och ställer två vitt skilda 
stilar mot varandra. En sak har de dock gemensamt,  

de förgyller båda din utemiljö på sina unika sätt. 

Kontraster  
i fokus

Modernt  
och sobert

Brafabs sortiment i rostfritt och aluminium 
andas verkligen stil och komfort. Att möblerna 

även är lätta att sköta blir bara en bonus. 
Färgskalor i beige, vitt, grått och antracit får 
din uteplats att se elegantare ut än någonsin.

4.

5.

2.

6.

7.
8.

9.

1. 3.

10.

Våga mixa! 
Sätt din personliga 
prägel och blanda 

stilarna. Eller addera 
saker du redan  

har – hållbart och 
helt rätt.
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Klassiskt  
och rustikt

Våra bekväma och traditionella utemöbler 
i konst- och naturrotting är det självklara 
valet för den som längtar efter en härlig 
gammaldags känsla. Kombinera gärna 

med stiliga linjer i vitt. 

Komplettera den 
klassiska  stilen med 
accessoarer och grönt. 
På bilden Glendon 
hörnsoffa med Kastos 
soffbord. 

3. 4.

2.

5.

6.

9.
8.

1.

7.

1. Rosita fåtölj och fotpall i konstrotting med beige dynor. 2. Ninja hörnsoffa i konstrotting med beige dynor. 
3. Alvena 2-sitssoffa i vit aluminium med grå dyna. 4. Lenora fåtölj i konstrotting med beige sittdyna. 5. Kamomill fåtölj 
i konstrotting med beige sittdyna. 6. 56:an bord med varmgalvaniserad stålstomme och skiva i teak. 7. Evita sidobord  

i konsrotting och glasskiva. 8. Ashfield soffa i konstrotting med beige dynor. 9. Arras kaféset i vit aluminium.
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Vi bor alla i olika typer av bostäder: fristående hus, 
lägenheter eller radhus. Bostäderna är också byggda vid 
olika tillfällen och den arkitektoniska stilen brukar vara 
talande för respektive tidsepok – så även uteplatserna.  
Inredningsarkitekterna Johanna Eliason och Cecilia 
Lindbom på Krook & Tjäder i Göteborg berättar hur du 
bäst matchar utemöbler utifrån stilen på din bostad. 

Låt husets  
stil guida dig

Radhuset från 70-talet
”På 1970-talet började det bli vanligt med prefab-
ricerade hus, och de blev allt mer rationella, både 
byggnadsmässigt och planlösningsmässigt. Ytan 
utomhus brukar inte vara särskilt stor så här får 
man jobba med mindre grupper. En nätt soffgrupp 
som ramas in av klängväxter på spaljé, till exempel. 
Många 70-talsradhus har uteplats under balkong 
och då kan det passa bra att hänga upp ljusslingor 
eller pendellampor. Även en eller ett par häng- 
stolar i ena hörnet av uteplatsen passar. Stilmässigt 
anser vi inte att det är nödvändigt att välja möbler 
i 70-talsstil, här kan du välja mer fritt utifrån vilken 
känsla du vill uppnå.”

Sekelskiftesvillan
”Det var inte ovanligt att villorna som byggdes 
kring sekelskiftet 1800-/1900-talet var rikligt  
utsmyckade, med en uppvuxen trädgård där 
uteplatsen inte nödvändigtvis är en anlagd plats, 
utan har fått växa fram genom att vissa platser 
naturligt använts mer än andra. Här passar därför 
en möbelgrupp som är lätt att flytta runt till olika 
platser i trädgården. Det kan vara ett runt kafé- 
bord med nätta stolar som kan placeras i skuggan 
under ett träd, eller en trädgårdssoffa i klassisk 
form. Till den större matplatsen kan man ha ett 
modernare bord av massivt trä tillsammans med 
stolar av konstrotting i en mer traditionell stil.”

1. Fläder soffgrupp i konstrotting.  
2. Vallmo loungeset i konstrotting.  

3. Arras soffa i antracit, gjuten aluminium.

1. Belfort 2-sitssoffa i svart aluminium och dyna i Pearl  
grey, med fällbar rygg. 2. Pamir lampskärm i konst rotting.  

3. Andy stolar i aluminium och Lyon matbord med skiva i teak.  
4. Du & Ja-soffa i vitmålad furu med hjul i aluminium. 

1.

2.

1.

3.

3.

4.

TEXT KERSTIN MAGNUSSON, JOHANNA ELIASON OCH CECILIA LINDOM ILLUSTRATION KARIN FREIJ

2.
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Tips!
• För att få din uteplats att kännas 

mer inbjudande, komplettera 
möblerna med textilier i form 
av dekorkuddar och plädar, ett 
knep som gör att det känns extra 
ombonat och mysigt. 

• Ljus skapar stämning och gör 
det mysigt när mörkret infaller. 
Gott om lyktor med levande ljus, 
ljusslingor och trädgårds- 
belysning är ett hett tips.

• Placera ut växter där trädgården 
inte tar hand om det på ett naturligt 
sätt. Plantera träd och mindre 
växter i krukor i olika  storlekar och 
gruppera för att rama in.

40-talets funkislägenhet
”Arkitekturen är avskalad med rena former utan 
dekorationer och krusiduller. Den sparsmakade 
stilen var en motreaktion på de överdrivet deko-
rerade tidigare byggnadsstilarna. Man ser detaljer 
såsom balkongräcken av smide i enkla former, inte 
sällan täckta av räfflad plåt. På balkongen har 
man en begränsad yta så möbler som inte är så 
skrymmande är att föredra. Här anser vi att det 
passar med möbler i lackad metall, antingen svart/
mörkgrå eller varför inte en härligt grågrön kulör. 
Vill du ha en mer ombonad känsla kan du istället 
bryta av med möbler av trä.”

Moderna villan
”Arkitekturen har många likheter med funkishusen 
från 40- och 50-talen. Lådformade volymer med 
stora glaspartier och öppna planlösningar är  
inte ovanliga. Här finns troligtvis tillgång till en 
eller flera väl tilltagna uteplatser i olika väder- 
streck, så här kan man kosta på sig olika typer av 
funktioner på olika platser runt huset. En generös 
loungegrupp för umgänge, en större matgrupp 
i anslutning till ett utekök, eller ett par solsängar 
med parasoll alternativt en pergola i söderläge.”

Torpet på landet
”Ett klassiskt gammalt torp målat i falurött. Det är 
vanligt med fasad av stående träpanel, men även 
att husen byggdes av timmerstockar som också 
målades faluröda på utsidan. Huset består av en 
enkel form med sadeltak, ofta med låg fasad och  
relativt små och få fönster. Här liknar uteplatsen  
sekelskiftesvillans, en uppvuxen trädgård där 
uteplatsen inte nödvändigtvis är en anlagd plats. 
Klassiska trämöbler passar fint, vitmålade alter-
nativt naturfärgade som får åldras med värdighet. 
Tyngre vilstolar har sin plats i soligt läge vid  
parasoll. Eller vad är mer somrigt än en  
hammock vid bersån?”

1. Vence soffa i vit aluminium och dynor i Peony. 2. Vero brickbord  
i vit aluminium. 3. Wilkie fällbar matstol i aluminium i Khaki.  

4. Delia loungestol i aluminium i Moss green.
1. Vevi vilsäng i teak. 2. Gotland matgrupp i teak och 

rostfritt. 3. Naos soffgrupp i rostfritt stål och teak. 

1. Sottenville hammock i vit aluminium med blå dynor.  
2. Reggio parasoll i naturträ och tyg i grå polyester.  

3. Chaplin däckstol i antikvit akacia. 4. Bruton set i grå akacia.

1.

1.

2.
2.

3.

3.

3.

4.

4.

Cecilia Lindbom Johanna Eliason

1.

2.

1. Nimy och Bertrix kuddar i olefintyg  
och bomullskvalitet. 2. Samlas flaskställ  

i akacia. 3. Giang flätad korg i  
vattenhyacint. 4. Kotte puff i olefintyg.  

5. Belfort lykta i aluminium.

1.
2.

3.

4.
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En uteplats ska vara en plats att leva på och njuta av, utan pekpinnar och måsten.  
Det tycker livsstilsbloggaren Kristin ”Krickelin” Lagerqvist, som låtit sin utemiljö växa  

fram och förvandlas till en vacker plats där hela familjen trivs, tillsammans. 

Utemiljön  
– en plats att 

leva på

Mitt i Varberg, ett 
stenkast från 
centralstationen 
och några  
hundra meter 
från havet, 
ligger ett stort, 

gult, vackert stenhus från 1926. Ett träplank 
omgärdar den lummiga trädgården och 
skyddar från insyn. Nästan inget avslöjar att 
tomten ligger i ett av villakvarteren mitt i stan. 
Här bor Kristin Lagerqvist, mer känd som 
Krickelin, med sin familj.  

För fem år sedan bodde familjen i en 
70-talsvilla med stor trädgård där Kristin var 
övertygad om att de skulle bli kvar för gott. 
Trädgårdsintresset hon ärvt av sin farmor fick 

en ny skjuts av att husets tidigare ägare fyllt 
trädgården med en damm, välskötta rabatter 
och samlingar av sällsynta blommor. Kristin 
investerade både pengar och tid i att förvalta 
det arvet. Men så kom huset med stort H ut 
på marknaden, ett hus som hennes man Jonas 
drömt om att köpa i många år. 

– Jag sa redan i hallen när vi knöt skorna 
efter visningen att ”vi vill köpa det här huset!”. 
Det är verkligen något med gamla hus, med 
hur golven knarrar. De har en speciell själ på 
något vis, säger Kristin. 

ATT KUNNA UMGÅS utomhus är viktigt för 
henne och familjen. De senaste fem åren har 
de skapat en mängd olika platser i sin nya 
trädgård. Första sommaren satte de upp det 

TEXT JOHANNA LAGERFORS FOTO ALICE JOHANSSON
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Familjens Lagerqvists utemiljö rymmer 
många olika platser att vara på, och de har 
låtit olika typer av utemöbler fylla olika funk-
tioner. En soffgrupp står vid poolkanten, ett 
kafébord med två stolar skapar en mysig vrå i 
ett av tomtens hörn och mellan uthusen finns 
grill och matplats. Växthuset är stort nog att 
möblera på många olika sätt, och där flyttar 
Kristin ofta runt möblerna.  

– I växthuset blir det varmt tidigt och från 
tidig vår till sen höst äter vi flera mål om 
dagen därute, säger hon. 

Ibland tar de med sig datorn ut och 
tittar på film i växthuset, eller dukar upp till 
 nyårsmiddag vid långbord mitt i vintern

Kristin Lagerqvist 
och hennes familj har 
skapat många olika 
rum för umgänge 
i sin trädgård. De 
kan hänga i soffan 
vid poolen, sitta i 
växthuset eller vid 
matplatsen mellan 
uthusen. I bild ovan: 
Brafabs byggbara 
soffa Blixt.

stora växthuset, trädgårdens mittpunkt, som 
används nästan året om. Utifrån det plane-
rade de sedan många små rum: en plats att 
hänga på under äppelträdet, en annan mellan 
de två små röda uthusen. Sommaren därpå 
kom en vacker rund träbastu på plats, och 
bakom den en utedusch. 

En liten stengång leder en runt mellan 
trädäcket, blomsterrabatterna och växthuset. 
Varje morgon, oftast innan familjen vaknar, 
går Kristin en runda här med en kaffekopp i 
handen. Hon säger god morgon till sina växter 
och knipsar en blomma här och där för att 
plocka med sig in. Är grannen i sin trädgård 
snicksnackar de lite över staketet och byter 
plantor med varandra. 

– Jag mår alltid bra av att vara i träd-
gården. Den får mig att varva ner och skänker 
mig verk ligen stor njutning, oavsett vilket 
humör jag är på.

ÄVEN OM KRISTIN Lagerqvists trädgård ofta 
beskrivs som en av landets vackraste, har det 
alltid varit familjens behov som styrt. Träd-
gården ska vara en plats att leva på. 

– Vår trädgård har vuxit organiskt och 
utvecklats utifrån oss själva och våra intressen. 
Som många barnfamiljer har vi till exempel 
gått igenom perioden med en gigantisk studs-
matta. Det är kanske inte det vackraste, men 
man får se det positiva – det ger en lite nya 
rumpmuskler, säger hon och skrattar. 

Studsmattan valde familjen att gräva ner 
för att den skulle bli en del av trädgården, och 
Kristin såg genast möjligheten att senare göra 
gropen till en odlingsplats för sina dahlior. Ett 
stort träd som stal både plats och ljus beskars 
för att ge plats åt pallkragar med sommar-
blommor. Och i takt med att barnen blev 
äldre kom också nya behov. 

– Vi ville att barnen och deras kompisar 
skulle trivas hemma hos oss och vilja vara här 
mycket, så vi bestämde oss för att satsa på en 
pool, berättar hon. 

Att den stod klar samma år som corona-
pandemin tvingade alla att vara mer hemma, 
var bara ett lyckokast. 

– Poolen har gjort att vi hänger på våra 
uteplatser i trädgården hela tiden, allihop. 
Den har varit superbra för oss som familj. 

I Kristins växthus finns Vallda 
hänggunga och sidobord, 
 Sonnac bänk med Pego 
 sittdynor och pläden Salvia. 
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DET SAKNAS KNAPPAST planer hemma hos 
familjen Lagerqvist. Kristin är en person som 
alltid har något på gång och inget får någonsin 
bli ”färdigt”. Då blir det tråkigt. Nästa år ska 
pallkragarna bli till odlingsbäddar och någon 
gång, när plånboken och livspusslet tillåter, 
ska de små uthusen göras om till ett större 
orangeri. Samtidigt är det lyxigt att ha de 
största projekten på plats. 

– Nu har vi nått punkten när vi bara kan för-
bättra och förädla det vi har, i den takt livet till-
låter utan att renoveringsprojekten krockar med 
allt annat. Och det är ju den roligaste delen! 

FÖR KRISTIN ÄR trädgården inte bara en 
passion, den är också ett arbetsverktyg. Sedan 
många år driver hon en av Sveriges största 
livsstils- och inredningsbloggar och en vanlig 
dag i trädgården har hon med sig kameran 
för att skapa inspiration till sina följare. De får 
följa livet i växthuset, bland rabatterna och i 

det vackra huset året runt, både på bloggen 
och på Instagram. Kristin sätter sig ofta med 
datorn och jobbar ute, under ett parasoll, när 
hon inte är i sin butik. Den driver hon som en 
del av ett livsstilskoncept, som också innefattar 
tehus och workshops.  

– Jag har gjort mitt intresse till mitt jobb, 
och risken är ju att det blir prestationsdrivet 
när man delvis har sitt hem som arbetsplats. 
Men jag blir fortfarande lugn av att vara  
i trädgården och försöker sänka axlarna.

”En uteplats eller utemiljö ska man 
skapa utifrån sina egna förutsätt-
ningar och önskemål, inte försöka 
kopiera från någon annan.” 

Kristin Lagerqvist 
älskar att vara på 
sina uteplatser 
året runt, och det 
är möjligt tack 
vare bastun och 
växthuset. Men 
hon plockar också 
med sig trädgår-
den in. Antingen i 
stora buketter av 
sommarblommor, 
eller som här, tor-
kade och pressade 
blommor att göra 
vackra tavlor av. 
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Det måste få vara lite skavigt och skevt,  
för så är ju livet. Det går upp och det går  
ner, säger hon.  

DÄRFÖR MÅSTE MAN också låta lusten och 
inspi rationen styra, om något ska vara 
 hållbart i längden. Det brukar Kristin också 
vara noga med att förmedla till sina läsare.  
I bloggen skriver hon hur hennes djupa dalar 
kan kännas ”sinnessjukt uttömmande” och 
på samma sätt hur de höga topparna kittlar 
gott i magen och ger henne fart. Men oavsett 
sinnesstämning finns trädgården där som en 
plats att arbeta på, glädjas åt eller varva ner i. 
Oängslig och prestigelös är ord hon väljer för 
att beskriva sin trädgårdsstil, och den inställ-
ningen tycker hon att alla borde ha. Då kan 
man låta saker vara som de är utan att ställa 
för höga krav på sig själv. 

– En uteplats eller utemiljö ska du skapa 
utifrån dina egna förutsättningar  
och önskemål, inte försöka kopiera från  
någon annan. Det viktigaste är att det blir  
en plats du kan njuta på. Gör den tillgänglig,  
skapa utifrån lust och tillåt dig också att  
lämna trädgården utan att vara ”färdig”.  
Då blir den en del av hemmet och livet. 

”Jag blir fortfarande lugn  
av att vara i trädgården  
och  försöker sänka axlarna.”

Kristin ”Krickelin” 
Lagerqvist
Ålder: 41 år. 
Familj: Maken Jonas och tre söner,  
21, 14 och 10 år. Hunden Boris. 
Bor: Hus från 1926, mitt i Varberg.
Gör: Entreprenör och fotograf som 
driver en av Sveriges största inred-
ningsbloggar (på krickelins.se) samt 
Instagram-kontot @krickelin, med stort 
fokus på trädgård och livet utomhus.

För Kristin Lagerqvist handlar trädgårdsarbete 
framför allt om att skapa en plats hon mår bra av 
att vara på. Det ska vara opretentiöst och styras 
av lust och inspiration. 

Hitta rätt  
utemöbler

Guide

Aluminium • Rostfritt • Konstrotting • Teak och andra träslag • Rotting
Parasoll • Dynor • Accessoarer • Möbelskydd

Kanske har du en idé om att köra på praktiska utemöbler helt i rostfritt i år. 
Eller kanske står allt redo att tas ut från vinter förvaring och det enda som 
behövs är lite fräscha dynor och  accessoarer. Oavsett vilket är det alltid  
skönt med guidning. På följande sidor presenterar vi ett urval av alla de 

 utemöbler och tillbehör Brafab erbjuder, ordnade efter material och behov.  
Tänk på att du alltid hittar fler valmöjligheter på brafab.se
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Aluminium
Aluminium är ett utmärkt material för 
utemöbler, av flera orsaker. Framför allt 
rostar inte aluminium, vilket praktiskt 
taget gör möblerna underhållsfria. Möbler 
av aluminium är dessutom väldigt lätta, 
samtidigt som de har hög stabilitet. 

Villac
Villac är en modern modulbaserad 
loungegrupp som kan byggas ihop till 
ett oändligt antal kombinationer – bara 
fantasin sätter gränser. Villacs bästa 
egenskap är dess variationsrikedom. Du 
kan enkelt variera med få sektioner och 
skapa en alldeles egen kombination. 

På vår Youtube-kanal  
Brafab finns flera  

olika klipp, bland annat 
Villac – monteringsfilm  
där du kan inspireras av  

olika  kombinations - 
möjligheter för Villac.

Belfort ljuslykta, Salema 
matta och Nimy kudde.
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Samvaro
En modern och samtidigt klassisk 

serie, ny i Brafabs sortiment, där de 
runda och mjuka formerna skapar en 
trivsam och inbjudande känsla med 
detaljerna i fokus. Finns både som 
matgrupp och soffgrupp, samtliga 

med dynor i olefintyg med en  
vattenavvisande beläggning. 

Vevi
Elegant och modern design 

av bästa sort. Design av Dick 
Björk. I serien (som finns i vit 

och svart aluminium, samt 
även i teak) finns loungefåtölj 
med fotpall och bord, vilsäng, 
matstol, matbord och bänk.  
På bilden även Tronto pläd.

Blixt
Modern, byggbar soffa i lounge- 
stil med aluminium stomme,  
sits i textilen och dynor i olefin. 
Inbjudande design och hög 
flexibilitet: bygg antingen en 
ensitsfåtölj eller en längre soffa 
med alla sittplatser du behöver. 
Bord finns också i den här för 
säsongen nya serie. På bilden 
visas klädsel i Dusty pink och 
Sky grey. Den finns även i  
Clay beige. 
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Handzame 
pläd och  
Kotte sittpuff.

Fakta och fördelar  
med aluminium:

• Lätt material med  
hög stabilitet

• I princip underhållsfritt

• Hållbart

Pollux
Nyheten Pollux har fast 
ryggstöd och sits för utom-
husbruk. Ta med dig inom-
huskänslan till  uteplatsen 
med den här vilfåtöljen.

Weldon
Weldon är en serie i till talande   
design och med matt  finish. De  
byggbara delarna har  allväders- 

dynor – perfekt för  nordiskt klimat.  
På bilden även Talance satsbord. 

Kotte sittpuff och 
Averio matta.

Hillmond
Utdragsbordet Hillmond är det 
perfekta valet när du bjuder in 
till fest. Antingen väljer du vårt 
längsta utdragsbord som har 

plats för minst tolv personer, eller 
den mindre varianten som åtta- 

tio personer kan samlas runt.

Stettler
Denna häftiga loungegrupp har både
bredden och djupet som inbjuder till att 
relaxa bekvämt tillsammans. Förutom 
ett tvåsits-avslut och en bekväm hörndel 
innehåller serien ett stort soffbord och en 
extra stor rektangulär fotpall, som också 
kan fungera som divan.
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Möbelskydd soffgrupp – utifrån 
måtten på din soffgrupp har vi 
flera olika storlekar på möbel-

skydd för byggbara soffor.
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Visste du att…
… det sägs att när   

Napoleon III bjöd till bords  
på  Tuilerierna i 1800-talets 

 Paris, åt kejsaren på en  tallrik 
i aluminium medan gästerna 
fick nöja sig med  tallrikar av 

guld. Ett tecken på hur oerhört 
värdefull metallen ansågs vara 
– något som kan vara svårt att 
föreställa sig i dag när vi har 
den i allt ifrån läskburkar till 
flygplan. Aluminium  utvinns 
ur bauxit, som är en väldigt 

vanlig jordart. Framställningen 
kräver stora mängder energi 
och stor vikt läggs vid att i 

möjlig aste mån  
återvinna materialet.

Delia & Nimes
Delia karmstol (stapelbar) är  mycket 
bekväm och  modernt formgiven 
med eleganta detaljer på ben och 
 stomme. Nimes matbord finns i 
flera storlekar och färger. Ett stilrent 
bord med ribbad bordstopp som 
har en unik ljuddämpande behand-
ling. Benen är runda och smalnar 
av nedåt. 

Gonesse
Gonesse är en modern, byggbar loungegrupp som 
består av endast tre delar: en hörndel samt två 
flyttbara tvåsitsdelar. Detta gör att du med samma 
delar kan bygga allt ifrån en klassisk hörnsoffa 
till en dagbädd. Komplettera med tillhörande 
sidobord och hylla. På bilden även Linz parasoll, 
Nimy kudde, Bertrix kudde och Handzame pläd. 
Design av Hugo de Ruiter.

Belfort
En modern loungeserie med 
utmärkt sittkomfort. Belfort  
är en av Brafabs största serier 
och har allt ifrån fåtölj (se 
bild) och soffor till komplett 
matgrupp. Det ger dig frihet 
att skapa en trivsam och  
funk tionell uteplats oavsett  
om den är liten eller stor.

Skydda  
dina möbler
Du vinner mycket på att vara rädd om dina trädgårdsmöbler 
och att sköta om dem väl. För att göra det enkelt för dig har 
vi ett heltäckande sortiment av möbelsskydd.Vi har figursytt 
skydden efter enskilda möbler eller formsytt stora skydd  
som klarar av att omfamna hela grupper. Med bra passform  
håller de ihop möblerna och sitter på plats även när vinden 
viner. Många av våra skydd har smarta fästanordningar  
av kardborre och de flesta är tillverkade av slitstark  
polyester med förstärkning av vatten-
tät PVC på utsatta ställen.

Möbelskydd stapelstol – passar
precis som namnet skvallrar

om till stapelbara stolar.

Möbelskydd matgrupp – 
utifrån måtten på din matgrupp 

har vi flera olika storlekar på 
möbelskydd att täcka och  
skydda din matgrupp med.

Möbelskydd måttanpassade – 
till många av våra kollektioner 
har vi måttsydda möbelskydd.

Möbelskydd hammock – smidigt 
att skydda din hammock med.

Dynbox Gäster – tänk på att även 
skydda dina dynor. Brafab har många 

olika alternativ på dynboxar. 

Besök brafab.se  
för att se fullständigt  
sortiment och hitta  
möbelskydd till just  

dina utemöbler.

Belfort ljuslykta och 
Amarante matta.
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Kozani
Hela, rena linjer i genomarbetad design,  

elegant utan att vara bräcklig och stark utan  
att vara tung. Både stol och bord har ribbor  
av vacker teak och rostfri stomme. På bilden 

även Salema matta, Cambre parasoll och 
Belfort ljuslykta. Design av Dick Björk.

Lyra
Nya Lyra är en modern och  mycket 
sober loungegrupp i en härlig 
blandning av material. Stommen 
består av svart pulverlackerat 
rostfritt stål med vackra detaljer i 
konstrotting på armstöden.  
På bilden även Nimy kudde,  
Pilas kudde och Kotte sittpuff. 

 !

Visste du att…
… när Harry Brearley, född 1871, 
var tolv år slutade han  skolan och 

tog liksom sin far jobb på ett stålverk 
i Sheffield, England. Det var starten 
på en karriär som  skulle leda till en 

 revolutionerande upptäckt inom 
stålindustrin. När  Storbritannien 

rustade upp inför första världskriget 
var det ett  besvärande problem att 
 eldrören i kanonerna drabbades av 
 rostangrepp. Harry Brearley, som 

nu avancerat till ledare för  Sheffields 
stållaboratorium, tog sig an upp-

giften och undersökte vad som skulle 
hända om man  tillsatte krom i leger-

ingen.  Resultatet blev ett material  
som var extremt  motståndskraftigt 

mot rost – det vi i dag kallar   
rostfritt stål. 

Fakta och fördelar  
med rostfritt:

• Motståndskraftigt mot rost

• Robust med hög stabilitet

• Enkelt att underhålla

Rostfritt stål är ett bra material att göra 
 stommar till utemöbler av, eftersom det är 
motståndskraftigt mot rost och samtidigt 
har stålets stabilitet. En fördel är att man kan 
arbeta med tunnare profiler än i aluminium 
och att det går att formge stora och vackra 
möbler. Stålet kan till exempel med fördel 
kombineras med allt ifrån trä till keramik.

Rostfritt

Naos
I denna nya grupp ser vi rena 

 linjer och tidlös design i en 
modern tappning. Den låga 

sitt höjden förstärker känslan av 
modern lounge stil.  Blandningen 

av material är spännande: rostfritt 
stål och teakdetaljer på  armstöd 
och bordsskivor. På bilden även 
Averio matta och Nimy kudde.

Gotland
Läcker formgivning och 
 utmärkt sitt- och liggkomfort. 
Serien består av matstol, 
matbord, fåtölj, soffa, soff-
bord samt vilsäng (se bild). 
Design av Dick Björk. 
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Konst-
rotting
Kvalitetsmöbler i konstrotting tål alla  väder, 
flitig användning och är i princip underhålls-
fria. Med sin design och naturnära färg skala 
kan de enkelt förvandla uteplatsen till en 
inbjudande och bekväm oas under  härliga 
vår- och sommarmånader. Våra konstrotting-
möbler är mycket tåliga eftersom vi tillverkar 
dem i material av riktigt hög kvalitet. 

Covelo
Det luftiga, vävda mönstret i denna serie 
är gjort av slitstark grov konstrotting 
med ett mycket  naturtroget utseende. 
Bekväm sittkomfort och höga karmar 
skapar en extra ombonad känsla. Kom-
plettera med ryggdyna i samma serie. 
Covelo finns även som soffa och fåtölj.

Laurion matbord i teak 
och svart aluminium, 
Pamir sidobord och 
lampskärm, Midway 
lampa och Averio matta. 
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Midway
En serie med matstol  

(se bild), fåtölj, soffa och även 
lampskärm. Tillverkade i  
twistad konstrotting med 

mjuka moderna former och 
dynor i olefintyg på soffa, 

fåtölj och stol.

Hornbrook
En prisvärd loungegrupp 
med tydliga retroinslag  
och snygga detaljer. 
Hornbrook finns även 
som tresitssoffa och 
fåtölj. På bilden även 
Salvia pläd, Nimy kudde 
och Averio matta.

Sandkorn
Elegant och måttfullt med  inbjudande 

 proportioner i  avslappnad New England-stil. 
 Design med stilrena raka linjer och en ny rustik 

färg. Vatten avvisande dynor. På bilden även 
Kastos  soffbord, Handzame pläd, Nimy kudde,  

Kotte sittpuff och Trieste parasoll. 

Kamomill
I nya Kamomill ser vi en 
klassisk design med  
öppen väv i konst- 
rottingen. Dynor i  
olefintyg. På bilden  
tillsammans med  
Circus matbord.

Kenton
En smakfull kombination av konstrotting och 
teak. Stolen och soffan kommer med både 
sittdyna och en smidig ryggdyna. Matstolen 
passar utmärkt till flera av våra matbord i teak 
och soffan går väl ihop med våra teaksoffbord.

 !

Visste du att...
… materialet till konstrotting tas  

fram för att likna just rotting, och kan 
 också imitera vide eller bambu. Att tillverka 

en kvalitetsmöbel av konstrotting är ett 
sant hantverk. På stommen, som oftast 

 består av aluminium, flätas olika mönster 
för hand med trådar av  varierande grov-
lekar. Att få det natur troget och vackert 

kräver stor omsorg och gediget 
 kunnande.

Fakta och fördelar  
med konstrotting:

• I princip underhållsfritt

• Naturtroget utseende 
med alumini umstomme

• Mycket vädertåligt

Pembroke
En bekväm soffgrupp med 
moderna, runda former i  

twistad konstrotting.  
Finns även som fåtölj.

Lär dig mer om 
Brafabs olika tyger 

på sida 41.
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Teak och  
andra träslag
Träslaget teak är det allra tåligaste och  enligt 
många också det  vackraste till utemöbler. Med 
rätt skydd tål det att stå ute år  efter år, tack 
vare att det naturligt innehåller olja. Brafab 
 använder enbart odlad och givetvis godkänd 
teak för att värna om det vilda beståndet.

Utemöbler i trä kan också tillverkas av 
bland annat furu som ger ett klassiskt nord-
iskt uttryck och behandlas för att stå emot 
väder och vind. 

Chios
Ett bord med skiva av 
 tvärgående  teakribbor  
och en stapelstol med 
 matchande sits och rygg  
gör Chios till en vacker  
och lättplacerad matgrupp.  
Finns även som soffgrupp.
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Fakta och fördelar  
med trä:

• Vackert naturmaterial

• Varje träslag har unika 
egenskaper

• Kräver omvårdnad

G
uide | Teak och andra träslag

Turin
Denna kollektion i teak ger dig 
oanade möjligheter att kombinera 
delarna på ett sätt som passar för just 
dina behov. Kännetecknande är att 
samtliga möbler är smidiga, fällbara 
och lättplacerade vilket gör det enkelt 
att möblera även mindre utrymmen.

Sindos
En klassisk strandstol i teak och 

 högkvalitativ textil. Som  tillbehör 
finns ett smidigt ställ för snygg 

 förvaring av fyra stolar.  
På bilden  även Belfort  ljuslykta,  
Pilas kudde, Ombrone kudde 

 och Averio matta.

Jackson
En klassisk däckstol i teak  
som blir till perfektion när du 
matchar den med någon av 
våra däckstolsdynor. Läs mer 
om våra dynor på sida 41.

Lyon
Lyon är ett förlängningsbord med 
butterflyskiva i teak. Designen 
på  skivan ger en fin  inramning 
till de rundade benen och hela 
 konstruktionen är robust men 
 samtidigt elegant. På bilden även 
Andy positionsstol, Handzame pläd, 
Belfort ljuslykta, Naxos sittdyna och 
Baltar matta.

 !

Visste du att...
... utseendet på träet kan variera från

möbel till möbel, eftersom det kan 
komma från olika exemplar av samma
trädart. Men det är också det som gör 
möblerna så omtyckta och charmiga. 
Om du sköter om dina trämöbler kan 

de ofta ärvas från generation till  
generation och till och med bli  

vackrare med åren.

Boarp
En dekorativ avlastnings- och 

blomsterhylla i furu med avtagbara 
lådor som ger plats för mycket på  
en liten yta. Tack vare sina nätta 

mått passar den bra på terrassen, 
 balkongen eller den lilla uteplatsen. 

Passar bra till uteköket Holma.

Du hittar 
möbler i fler 

träslag på 
brafab.se

Zalango
En mycket elegant grupp där teak 
kombineras med benställningar i 
antracitlackerad aluminium. De 
tvärställda teakribborna höjer 

intrycket av kvalitet och elegans.
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Vallda
En serie med fåtölj, 

karmstol och hänggunga. 
Passar perfekt i  

sommarens uterum.

Rossvik
En ny, elegant och måttfull  

soffa med inbjudande propor tioner. 
Designen är stilren med raka linjer och 
sköna vita dynor. På bilden även Varm 

 soffbord, Pamir lampskärm, Averio 
 matta, Salvia pläd och Samlas korg.

Rotting är ett starkt material som  passar 
bra till möbler eftersom det samtidigt 
är så elastiskt, vilket ger en skön svikt i 
 rottingmöbler. Det är ett mycket vackert 
och uppskattat material och flätningen ger 
ett lätt, naturligt och transparent intryck. 
Om du har eller funderar på att skaffa  
möbler i rotting, tänk på att skydda  
rottingen mot regn och snö då fukt kan  
påverka materialets struktur och färg.

Rotting

 !

Visste du att...

… i de fuktiga skogarna i tropiska 
 Asien, där marken är syrerik och 

innehåller många organiska ämnen, 
växer de slingriga lianer som används 

till att framställa rotting. Lianerna 
klättrar uppåt med hjälp av sina stora 
taggiga blad.  Stammen, ofta inte mer 
än fem  centimeter tjock, kan bli över  

tvåhundra meter lång. 

Astrakan
En nätt och snygg soffgrupp 
helt i naturrotting. Består 
av fåtölj, soffbord med glas-
skiva och en tvåsitssoffa. 

Fakta och fördelar  
med rotting:

• Naturligt material

• Bör stå skyddat

• Rengörs enkelt  
med vatten och lite  
diskmedel

Vallda hänggunga och 
 soffbord, Sonnac bänk, 
Pilas kudde, Salvia pläd  
och Pego sittdyna.
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Under tak 
fast ute
Över hela världen pryds trädgårdar och parker av 
paviljonger byggda i sten, trä och marmor som ger 
besökare tak över huvudet. För den som vill skapa 
lite skugga eller väderskydd i sin egen trädgård 
finns i dag en rad alternativ. Vackra  paviljonger och 
pergolor i olika typer av material, som kan inredas 
och förgylla både fest och vardag. Och den som 
mest är ute efter skuggan från ett parasoll har också 
mycket att välja bland. Tänk på att satsa på ett  
lagom stort parasoll och en fot som är anpassad 
efter parasollets storlek.

Heaven
Vår mest generösa hammock med plats 
för många. Ryggstödet går att fälla när 
du vill ta en bekväm tupplur i den  rymliga 
bädden. De elförzinkade beslagen och 
skruvarna är självklart på plats och både 
tak, väggar och myggnät ingår.

Varallo
Ett läckert, frihängande 

parasoll i aluminium med 
tiltfunktion. Fotkors ingår men 
måste förankras med parasoll-

fotsvikter eller liknande.

Piode
En vacker och elegant pergola 

som skapar ett fantastiskt 
uterum i din trädgård. Stomme 
i aluminium i vitt eller antracit. 

Tillhörande väggar i ljusgrå 
polyester med blixtlås ingår. 

Soltak går att komplettera med.

 !

Visste du att...
...människans längtan efter att få  

vara ute i det fria och samtidigt slippa  
undan både regn och för stark sol  sträcker 

sig långt tillbaka i tiden. I Mellanöstern 
 använde man  parasoller redan på  forn tiden 

(som då hölls över förnäma personer)  
och på 1600-talet kunde man se de  

första  hopfällbara parasollerna  
i Europa. 

Easy sun
Easy sun är ett maffigt frihängande 
parasoll med en diameter på 3,75 
meter. Stativet är av aluminium och 
kapellet av tålig olefin med vindlucka. 
Det fälls enkelt upp och ned med 
hjälp av en vev. Foten fylls med sand 
och/eller vatten för stabilitet.

Markis
Praktiskt markisparasoll  
på 4x3 meter med stativ  
i pulverlackerat stål och  
grått kapell i 250 grams-  

väv. Taket regleras steglöst 
och fälls ut med vev.

Fakta och fördelar 

• Skapar inomhuskänsla utomhus

• Skyddar mot sol och regn

• Många valmöjligheter

Hillmond matbord, 
Avanti matstol, Battleford 
byggbar soffa, Taverny 
soffbord, Nimy kudde, 
Bertrix kudde, Handzame 
pläd och Salema matta.
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Vilket material passar dig?

• Dralon är ett akryltyg belagt med teflon som 
ger ett klassiskt och tåligt tyg. Det passar 
mycket bra i utemiljöer tack vare sina goda 
egenskaper när det kommer till ljusäkthet och 
väderbeständighet. Dralon vävs av genom-
färgade trådar och vävs ihop med en speciell 
teknik, vilket ger ett tyg som är mycket  
slitstarkt. Dynor i dralon är bekväma att  
sitta på samt lätta att hålla rena.

• Olefin brukar tillsammans med dralon anses 
som de bästa tyget för dynor som ska använ-
das utomhus. Olefintyg har en struktu rerad 
yta och är färgbeständigt, smuts avvisande, 
slitstarkt och tåligt samt behagligt att sitta på.

• Vi använder en så kallad strukturpolyester med 
en markerad struktur, vilket gör den behaglig 
att sitta på och lätt att hålla ren. Polyester har 
god färgäkthet och är mycket slitstarkt.

• För att kunna ta fram dynor med tryckta 
 mönster på använder vi en blandning av 
bomull och polyester i vissa dynor. Bomull  
är ett rent naturmaterial som ger en mjuk  
och bekväm känsla. Genom att blanda med  
polyester får vi fram ett tyg som bättre  
lämpar sig för utemiljö.

Genom att välja rätt dyna för din sitt-
möbel kan du få just den sitt komfort 
och det estetiska uttryck du önskar. 
Hos Brafab finns dynor i en mängd  
färger, mönster, former och material. 

Ett parasoll ger inte bara 
efterlängtad skugga när solen 
skiner, det ramar också in din 
uteplats på ett fint sätt. Välj 
bland flera material, färger 
och egenskaper. Alla våra 
parasoll finns på brafab.se.

Dynan
– pricken över i:et

Koll på  
parasoll

Sittdynor 
Finns i kollektionerna 
Florina (bilden ovan),  
Ninja, Naxos, Dubai, 

Solo och Luca. Låga stolsdynor 
Finns i kollektionerna 
Ninja, Naxos (bilden 

ovan), Dubai och Erpe. Höga stolsdynor 
Finns i kollektion-

erna Florina (bilden 
ovan), Ninja, Naxos, 

Dubai, Vigo,  
Trento, och Esdo.

Vilsängsdynor 
Finns i kollektionerna 
Florina (bilden ovan),  

Naxos och Dubai.

Däckstolsdynor 
Finns i kollektionen 

Florina. 

Se mer av vårt 
 stora sortiment  

av färger, material  
och storlekar på  

brafab.se

Cambre
Parasoll med tvådelad stång i alumi-
nium och åtta stålribbor. 200 grams- 
polyesterväv med ventilationslucka. 
  Vev- och tiltfunktion. Finns i tre  
olika diameter (2, 2,5 och 3 meter)  
och i många läckra färger. 

Como
3x3- metersparasoll av FSC-
märkt trä (Sycamore) med 
matt lackerad yta. Vackra 
läder skoningar och väv av 250 
grams-polyester. 

Reggio
3-metersparasoll av FSC-märkt  
trä (Sycamore) med mattlackerad 
yta. Tvådelad stång. Vackra  
läderskoningar och väv av  
250 grams-polyester. 

Trieste
2,5-metersparasoll av FSC-märkt 
trä (Sycamore) med mattlackerad 
yta. Tvådelad stång med push-tilt. 
Vackra läderskoningar och väv av 
250 grams-polyester.

Parma
3,5-metersparasoll av FSC-märkt 
trä (Sycamore) med mattlackerad 
yta. Vackra läderskoningar och väv 
av 250 grams-polyester.

Tiltbart!

Tiltbart!

Kvadra-
tiskt!

Sandkorn soff-
grupp, Como 
parasoll, Varm 
soffbord, Kotte 
sittpuff, Amarante 
matta, Handzame 
pläd, Nimy kudde 
och Volturno 
kudde.
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Brafab är en av Nordens ledande leverantörer av trädgårdsmöbler och har 
tusentals utemöbler och tillbehör i sitt sortiment. För att hålla en genomgående 

hög kvalitet, med innovativa lösningar och nyskapande material, pågår ett  
gediget produktarbete bakom kulisserna där fokus ligger på detaljerna. 

 Brafabprodukten 
– från idé till 
 färdig möbel

 Brafabprodukten 
– från idé till 
 färdig möbel

TEXT JOHANNA LAGERFORS FOTO NICKE JOHANSSON

Genom att köpa och äga utemöbler från Brafab vet du att du får genomarbetade 
möbler med säker konstruktion, smakfull design och pålitliga material. Vi vet också 
att det är av högsta vikt att själv kunna provsitta och testa inför ett framtida köp av 
utemöbler. Är det rätt sittkomfort? Går stolen du valt in under bordet? Passar färgen 
på solsängen du vill köpa med dina befintliga möbler? Och kommer den fina soff-
gruppen i konstrotting bäst till sin rätt ihop med ett bord med sten- eller glasskiva?

OVAN, OCH MÅNGA FLER, är frågeställningar du kan ställas inför vid ett 
köp, och många av dem går det enbart att få svar på genom att besöka 
våra kompetenta återförsäljare för att få råd och inte minst för att 

provsitta. Vi på Brafab är därför mycket måna om såväl den fysiska handeln som 
ett hållbart tankesätt där vi gärna ser att det slutliga köpet sker lokalt.

VI VET OCKSÅ ATT det kan vara skönt att fundera hemma i lugn och ro. 
Och även fatta köpbeslutet hemma. Det kan du göra genom att besöka 
brafab.se, där du enkelt kan hitta information, priser, inspiration och tips. 

Du kan också göra ditt köp online. Välj i så fall vilken återförsäljare du vill handla 
via och slutligen om du vill hämta på plats eller få möblerna hemlevererade. 

Var du än köper dina utemöbler från Brafab, ska du känna dig trygg. Handlar 
du på brafab.se finns där alltid en kunnig återförsäljare som kan hjälpa dig innan, 
under och efter ditt köp.

 Handla där det 
passar dig

Rana karmstol och matbord, 
Amarante matta, Handzame 
pläd och Krokus korg. 
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g ”Jag vill ha det här 
nära, det taktila, 
där jag kan gå och 
känna på produk-
terna och justera 
de små detaljerna.”

”Brafab har ett väldigt  
brett sortiment med både 
spets- och volymprodukter.”

ATT HÅLLA SIG uppdaterad kring trender för 
att tidigt kunna förutspå vad som kommer 
är grundläggande för Marie och resten av 
produktteamet. 

– Brafab har ett väldigt brett sortiment 
med både spets- och volymprodukter. För att 
kunna skapa riktigt hållbara möbler, både 
fysiskt och estetiskt, är det viktigt att alla våra 
produkter håller samma höga kvalitet. Vi gör 
alltid en egen twist på de rådande trenderna, 

Brafabs huvudkontor i 
Norra Össjö, Halland, 
rymmer såväl kontor 
som en stor utställ-
ning av möbler och 
ett lager. Huvudlagret 
på 38 000 kvm ligger 
i Markaryd några mil 
därifrån. 

Brafab är en mycket väletable-
rad leverantör av utemöbler 
som har återförsäljare i många 
länder, både inom och utanför 
Europa, där Sverige är den 
största marknaden.  Möblerna 

är särskilt uppmärksammade för sin goda 
sittkomfort, vilken har stått i fokus i många 
decennier. Marie Bergqvist är produktchef  och 
utvecklar tillsammans med produktutvecklings-
teamet konstant nya möbler. Teamet jobbar 
nära varandra i arbetet med att ta fram nya 
innovationer, material och produkter. 
 
UTEMÖBELSBRANSCHEN GENOMGÅR idag  
stora förändringar. Brafab arbetar mycket 
 utifrån begreppet outdoor homing, som 
ringar in trenden med att ”inne flyttar ut och 
ute flyttar in”. De senaste åren har  gränsen 
 mellan våra inne- och uteliv suddats ut allt 
mer och vissa inredningsgrepp som var 
 otänkbara för bara några år sedan – som  
att ha en matta under matbordet på altanen  
– är idag populärt hos många för att skapa  
en ombonad känsla. 

– Folk piffar också sina utesoffor med kuddar, 
inte bara dynor, och använder växtlighet på ett 
helt nytt sätt på sina uteplatser, säger Marie. 

Dagens utemiljöer består ofta av flera 
rum i rummet. Det som förr var ett matbord 
och kanske en hammock vid en kvällssolig 
husvägg, motsvaras idag ofta av tre-fyra olika 
platser, som fyller olika funktioner. 

– Idag är det också vanligt att blanda 
stilar. En del av utemiljön kan vara lite mer 

romantisk, medan exempelvis ett utespa eller 
en loungedel får en lite coolare look. Många 
skippar också färdiga set och kombinerar en 
sorts soffa med en annan sorts bord. 
 
FÖR ATT TILLGODOSE den moderna männi-
skans behov av flexibilitet är många av 
 Brafabs möbler anpassningsbara, som sats-
bord som kan anpassas efter behov. Outdoor 
homing-trenden har också gjort att säsongen 
för utemöbler kommit att förlängas markant 
på senare år, dels på grund av att många 
 bygger inglasade uterum, dels eftersom det 
blivit vanligare att också använda utemöbler 
inne. Det kan handla om rottingmöbler i bad-
rum eller om lite rejälare matstolar som blivit 
populära i kök med en lantlig stil.   

det är viktigt att vår känsla och bakgrund 
finns med genom hela processen. 

Inspirationen till en ny produkt kan komma 
från många håll. Produktteamet håller koll på 
vad som händer på bloggar och i reportage, 
och sneglar självklart också mot inrednings-
branschen. Badrum och kök är ofta bra inspi-
rationskällor eftersom nya trender rörande 
material ofta syns tidigt där. Även mode- 
branschen är relevant att hålla koll på. 

– Jag bevakar alltid nyheter bland hand-
väskor och skor, för att plocka upp detaljer 
och färger som kommer inom olika områden, 
berättar Marie Bergqvist.

Idén till en ny utemöbel kan komma från en 
bild någon i produktteamet sett, en känsla de 
vill skapa eller ett behov som uppstått i deras 
egen vardag. Men de arbetar också väldigt 
strukturerat med omvärldsanalyser, tar hjälp av 
trendanalytiker och besöker möbelmässor. 

– Det häftiga och den stora glädjen med 
vårt jobb är att ett plus ett inte alltid blir två. 
Att förutspå trender är lite som att titta i en 
kristallkula, men för att kunna tolka det vi 
ser på rätt sätt krävs gedigen erfarenhet. På 
Brafab jobbar många personer med enorm 
kunskap och lång erfarenhet från utemöbels-
branschen, säger Marie.

Lika viktigt som att välja rätt i material,  
färg och form, är det att kunna välja bort  
en produkt när timingen känns fel. Där är 
fingertoppskänslan avgörande.  
 

Marie 
Bergqvist 
Marie är arkitekt i 
 botten och produkt-
chef på Brafab sedan 
2017. Hon har arbetat 
med möbler och 
inredning i hela sitt 
yrkesverksamma liv. 

H
os Brafab | Produktutveckling
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PRODUKTUTVECKLINGSCYKELN PÅGÅR  
ungefär ett år, men tankarna för varje  
kollektion kommer långt tidigare. 

– På våren 2021 tar vi fram förslagen för 
sommaren 2022, och tänker redan så smått 
på sommaren 2023, säger Marie. 

Ibland ritas förslagen av produktteamet, 
ibland av en extern formgivare. I den allra första 
fasen styr kreativitet och design, men tidigt 
kommer konstruktionstankarna in i bilden. 

– Det är en av framgångsfaktorerna hos 
Brafab. Eftersom de flesta av våra produkter 
produceras långt ifrån Sverige måste vi titta på 
smarta och hållbara konstruktionslösningar, 
både för miljöns och fraktkostnadens skull. 
När vi sedan lanserar en produkt är den alltid 
väldigt väl genomtänkt, både ur ett hållbar-
hets- och ett användarperspektiv. 

Material och kulörer koordineras med  
Brafabs accessoarer för att skapa en helhet. 

2020 HAR VARIT ett väldigt speciellt år för de 
allra flesta branscher, och coronapandemin har 
påverkat även Brafabs arbete. Bland annat har 
restriktioner begränsat möjligheterna att vara 
på plats och följa tillverkningen på nära håll. 

– Vanligtvis reser vi till våra leverantörer 
flera gånger under en säsong. Det har vi inte 
kunnat göra i år, men en stor positiv kraft i 
detta har varit vårt stora nätverk. Tack vare 
att vi vårdat våra relationer med leverantörerna 
under lång tid har samarbetet under krisen 
fungerat över all förväntan, berättar Marie. 

Det finns också Brafabanställda medar- 
betare i många av leverantörsländerna, 
och de har god kunskap om vad de svenska 

beställarna vill ha. Det är helt avgörande. 
Brafabmöbler är kända för god sittkomfort 
och hemligheten ligger i omsorgen kring  
proportioner och exakta vinklar för såväl 
sittdelar som rygg- och armstöd.

DET VAR OCKSÅ kärleken till produkten som 
förde Marie Bergqvist till Brafab. Hon hade 
jobbat länge med strategi och utveckling inom 
flera företag i möbelbranschen, både i Sverige 
och Nordamerika, med kände att hon hamnat 
för långt ifrån produkten. 

– Jag vill ha det här nära, det taktila, där 
jag kan gå och känna på produkterna och 
justera de små detaljerna. Det är det som 
påverkar slutresultatet och skapar den sista 
pricken över i:et. 

För Marie har det alltid varit viktigt att arbeta 
i ett företag med själ och internationell prägel. 

– Jag har faktiskt alltid arbetat i familje- 
företag och bland annat därför kändes Brafab 
rätt för mig från första stund. Här finns stor 
kunskap och glädje, och en starkt förankrad 
passion för det vi gör. 

Marie Bergqvist är 
produktchef i teamet 
som arbetar med att 
ta fram nya utemöbler 
för Brafab. God sitt-
komfort, tilltalande 
design och långsiktig 
hållbarhet är viktiga 
komponenter. 
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g Trend- 
spaning  
Det viktigaste när du ska skapa  
en uteplats är att utgå ifrån dig 

själv. Det säger Brafabs produkt-
chef Marie Bergqvist. Gör 

 personliga val och skala hellre bort 
något än addera för mycket.

Brafabs produktchef tipsar

Trenden med outdoor homing, att gränsen 
mellan ute och inne suddas ut, har varit stark 
ett tag och kommer sannolikt att fortsätta 
även framöver. 

– Vi dekorerar personligt och använder 
mycket naturnära och lugna skandinaviska 
kulörer. Det speciella året 2020 har fått oss 
alla att vistas ute mycket mer, både med familj 
och med vänner. 

Ett parasoll kan skydda mot sol, en extra 
filt mot kylan. ’Peaceful living’ har blivit extra 
stort i och med coronapandemin, det vill säga 
en ombonad och varm stil med mysig känsla. 
Brafabs motto passar väl in i den bilden: 
Make the most of  every moment. 

– VI PÅ BRAFAB har stort fokus på detaljer, det 
är de som skapar helheten. Vi ser en trend i 
att blanda stilar, en ny soffa kan till exempel 
kombineras med ett second hand-fyndat 
bord, säger Marie Bergqvist.

Hennes bästa tips är att koordinera och 
mixa, för att få fram en egen stil. 

– Tänk långsiktigt med hållbara möbler 
och lek loss med färg på accessoarerna. Mer 
än någonsin tidigare skapar vi oss personliga 
oaser i våra utemiljöer, egna små hideaways.
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När köket 
flyttar ut

Enkelt men läckert är devisen 
när kockparet Cecilia Hansson 
och Mattias Larsson bjuder in till 
trerätters middag på uteplatsen 
hemma på Rådmansö i Norrtälje. 
Uteköket blir som forna dagars 
eldstad – en naturlig samlings-
punkt och kärnan i matlagningen. 

H
uset ligger bara ett sten-
kast från vattnet och 
när man tittar ut från 
köksfönstret är blicken 
fri över gröna ängar 
och hav. Mattias köpte 
marken som huset nu 
står på för några år 

sedan i ett bestämt syfte.
– Jag ville helt enkelt kunna jobba mer 

hemifrån och byggde upp det med plats för 
matstudio och ett rejält utekök, berättar han.

Mattias har försörjt sig som kock och före-
läsare i många år och har även ordnat events 
runtom i landet. För ett par år sedan kände 
han att det var dags att sluta resa så mycket 
och helt enkelt ha mer tid på samma ställe – 
utan att sluta jobba. 

– Vid ungefär samma tidpunkt träffade jag 
Cecilia, med samma passion för kreation och 
mat som jag, säger Mattias.

Cecilia är i grunden grafisk designer men 
har i många år även professionellt närt en 
talang hon haft sedan barnsben; bakning och 
skapandet av sötsaker. 

– Jag har tyckt om att baka så länge jag 
kan minnas. Och eftersom jag också jobbar 

med grafisk design tänker jag alltid även på 
det estetiska, hur bakverk presenteras och hur 
färger går ihop. Sedan spinner jag vidare på 
smakerna.

UTEKÖKET SPELAR EN central roll för paret, 
såväl professionellt som privat. De bjuder gärna 
och ofta in till sittningar, både sommartid och 
under årets lite kallare månader.

– Maten smakar helt enkelt godare ute. 
På sommaren kan man med en bra arbets-
bänk göra det mesta utomhus, så länge det 
inte regnar. På vintern kanske man inte äter 
ute, men man kan väl bjuda på något varmt 
snacks från uteköket till en välkomstdrink, 
säger Mattias.

Det viktiga och centrala är att hålla det 
hela ganska enkelt rent menymässigt, utnyttja 
att man faktiskt kan grilla året om och använda 
hällen till att steka och värma, menar både 
Cecilia och Mattias. 

– Det fina är också att uteköket fungerar 
som en köksö, en samlingspunkt, nästan som 
en eldstad där alla samlas. Gästerna kan vara 
med och fixa om de vill, eller så slår de sig 
bara ner bredvid i soffgruppen och njuter av 
en drink.

Cecilia 
Hansson 
& Mattias 
Larsson
Bor: Rådmansö  
utanför Norrtälje,  
norr om Stockholm. 

Gör: Mattias är  
kock och föreläsare. 
Han har dessutom 
medverkat som  
kock i TV4 och som 
”Fredagskocken” 
i radio. Cecilia är 
bakverkskreatör och 
frilansar som grafisk 
designer. Båda bloggar 
och skriver om mat på 
diverse sajter, bland 
annat på Allt om mat. 
 
Läs mer:  
fredagskocken.se, 
blogg.alltommat.se/ 
homemadestockholm 
och Instagram-kontona 
@Fredagskocken  
@homemade_by_ 
cecilia. Cecilia kom 
nyligen ut med en ny 
bok: ”Tårtor – lager 
för lager, steg för 
steg” och Mattias 
med ”Lättlagade  
helgmenyer”.

TEXT KERSTIN MAGNUSSON FOTO PETTER BÄCKLUND
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Sommardrink 
med gin,  
fläder och  
basilika
4 personer

12 cl god gin
2 dl flädersaft
4 dl bubbelvatten
1 ½ dl pressad limejuice
4 limeklyftor
basilika och is

Blanda gin, saft, bubbel- 
vatten och limejuice,  
fördela i 4 glas och toppa 
upp med basilika och is.
(Det går även bra att  
hoppa över ginen.)

Sotad sparris 
med kryddig 
smetana, 
brynt smör 
och ägg  
4 portioner

300 g grön sparris
2 kokta ägg
75 g smör 
4 rädisor
4 citronklyftor
1 knippe körvel (eller 
annan god ört)
olivolja och salt

Kryddig smetana
100 g smetana
3 krm mortlade fänkålsfrön
salt

Blanda smetanan med 
fänkålsfrö och en nypa 
salt. Vispa tills smetanan 
är luftig och har tjocknat.

Hacka äggen.
Lägg smöret i en 

kastrull och låt det koka 
tills det är lätt brynt och 
doftar nötigt. Lägg ner det 
hackade ägget och dra av 
från plattan. Ställ gärna 
kastrullen på grillen  
medan du tillagar resten.

Ansa sparrisen och vänd 
den i lite olivolja. Värm 
grillen till högsta tem- 
peratur. Grilla sparrisen 
och citronklyftorna i cirka  
3 minuter tills du har en  
fin grillad yta.

Lägg upp sparrisen och 
citronen på fyra tallrikar. 
Häll över det brynta ägg- 
smöret och lägg på smeta-
nan. Hyvla över rädisorna 
och plocka över lite körvel 
eller annan god ört.

Tips!
Brafab har flera 

praktiska och snygga 
utekök i sortimentet. 

Du hittar alla på 
brafab.se

Så lyckas du 
i uteköket

 

Gör det inte för krångligt, 
välj en enkel meny. När 

du lagar mat utomhus blir 
nästan allt extra gott ändå.  

 

Ta ut så mycket du kan 
innan du börjar. Samla 

ingredienser på  
brickor och bär ut till 

uteplatsen.  
 

Allt behöver inte vara färdigt 
när gästerna kommer, att 

laga mat tillsammans blir en 
del av upplevelsen.  

 

Ordna så att du har ett skåp 
eller liknande i anslutning 
till uteköket där du kan ha 
lite köksutrustning, en rejäl 
pappersrulle, olivolja och 
salt. Se till att skåpet är 

vattentätt.  
 

Sist men inte minst, satsa 
på ett kök som du inte 

behöver underhålla alltför 
mycket. Risken är att du inte 
använder det om det känns 

för krångligt.

1.

2.

3.

4.

5.
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riddare 
med bär  
och färskost-
mousse 
4 portioner

4 skivor formbröd
2 ägg
2 msk strösocker
4 krm malen kanel
1 dl vetemjöl
2 dl mjölk
smör att steka i

Färskostmousse
150 g vispgrädde
100 g Philadelphiaost
½ dl florsocker

Topping
Valfria bär och lönnsirap

Blanda ingredienserna 
till färskostmoussen och 
vispa den tills den är som 
lättvispad grädde.

Kantskär brödet och 
dela skivorna på hälften. 
Vispa ägg och socker 
poröst. Vispa ner mjöl,  
kanel och därefter mjöl-
ken. Låt smeten stå och 
dra i cirka 10 minuter. 

Doppa brödskivorna  
i smeten och stek gyllene  
i smör på medelhög 
temperatur, precis före 
servering.

Klicka på färskostmousse, 
lägg på bär och ringla över 
lönnsirap.

Kycklinglårfilé

600 g kycklinglårfilé
1 tsk malen spiskummin
1 tsk rökt paprikapulver
olivolja och salt

½ dl olivolja
½ dl finhackad mynta

Blanda kycklingen med 
kryddor, salt och lite  
olivolja. Grilla kycklinglår-
filéerna cirka 10 minuter 
tills de har fin grillad yta 
och är genomstekta. 
Strimla den grillade kyck-
lingen och blanda med 
myntan och oljan.

Rödbets- och  
ingefärahummus

230 g kokta kikärtor
125 g kokta rödbetor
2 msk olivolja 
1 liten vitlöksklyfta 
1 msk finriven ingefära
2 msk tahini  
2 ½ msk pressad citronjuice
salt

Riv eller pressa vitlöken. 
Lägg samtliga ingredienser 
i en matberedare och mixa 
till en slät, fin röra. Smaka 
av med salt.

Tabbouleh

1 dl bulgur (okokt)
500 g tomater (ca 4-5 st) 
1 gul lök
4 dl grovt hackad  
bladpersilja
1 ½ dl pressad  
citronjuice
½ dl olivolja
salt

 
Koka bulgur enligt  
anvisningen på förpack-
ningen och kyl därefter 
ner den. Tärna toma-
terna. Skala och hacka 
löken. Blanda samtliga 
ingredienser och smaka 
av med salt.

Fänkåls- 
picklad lök

1 ½ dl ättika
1 ½ dl strösocker
3 dl vatten
1 tsk krossade fänkålsfrö
2 gula lökar
salt

Blanda ättika, socker och 
vatten med fänkålsfröna 
och en nypa salt i en 
kastrull. Koka upp lagen. 
Skala, halvera och skiva 
löken under tiden. Lägg 
ner löken i den varma 
lagen och låt den sedan 
svalna där.

Libabröd  
med kryddig 
kyckling och 
tillbehör 
4 portioner

Libabröd 
2 ¾ dl mjölk
45 g smör
15 g färsk jäst
1 tsk salt
1 tsk strösocker
420 g (cirka 7 dl) vetemjöl 
special  

Vitlökssmör
50 g smör
½ vitlöksklyfta

Smält smöret i en kastrull 
och häll på mjölken. Smula 
ner jästen i en bunke och 
slå på smörmjölken. Rör 
runt och tillsätt sedan 
salt, socker och vetemjöl. 
Arbete degen ordentligt, 
allra helst i 6–7 minuter 
i en degblandare. Degen 
ska lossna från kanterna 
men klibba fast i botten, 
justera annars med lite 
mer mjöl om den är för 
lös eller lite mjölk om den 
känns för torr.

Låt degen jäsa i cirka  
1 timme till dubbel storlek.

Dela degen i fyra delar 
och kavla ut dem till 2 mm 
tunna bröd. Låt jäsa i cirka 
20 minuter under bakduk. 
Grilla bröden på en 
pizzasten på högsta värme 
alternativt i en stekpanna 
på medelhög temperatur, 
cirka 3 minuter på varje 
sida.

Lägg ner smöret i en 
kastrull. Riv eller pressa 
vitlöken och lägg ner i 
smöret. Smält smöret på 
grillen eller på spisen. 
Pensla bröden med smöret 
före servering.

”Det fina är också att uteköket fungerar 
som en köksö, en samlingspunkt och 
nästan som en eldstad, där alla samlas.”

Förberedelserna är i 
full gång. På bilden 
Vevi matbord och 
Delia matstolar, allt 
i vit aluminium. 

H
em

m
a 

ho
s 

| K
oc

ka
rn

a 
på

 R
åd

m
an

sö

Välj 
utekök!

Se flera utekök 
från Brafab på 

nästa sida.
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Figalia
Ett tidlöst och flyttbart utekök i vacker teak med skiva i Dekton 
(stenkomposit) med rejäl arbetsyta, rostfri vask och kran  
samt stora hjul. Bakom eleganta ribbade skjutdörrar döljer 
sig praktisk förvaring och på sidorna finns handtag för grill- 
redskap eller dylikt. Kranen kopplar du enkelt till din vanliga 
trädgårdsslang. Välj skiva med marmor- eller betonglook.

Komplettera din utemiljö med ett 
utekök för att riktigt kunna ta vara 
på soliga sommardagar och ljumma 
kvällar. Samlas runt uteköket för att 
förbereda och laga maten, njut sedan 
av en måltid utomhus med nära och 
kära.Här presenterar vi några av Bra-
fabs praktiska och snygga modeller. 

Laga mat  
som kockarna

Coldstream
Ett modernt och flyttbart  

utekök i svartlackerad 
aluminium med topp, vask 

och kran i rostfritt stål. 
Coldstream har en rejäl 

arbetsyta samt stora hjul 
så att du enkelt kan flytta 

runt uteköket i trädgården. 
Praktisk förvaring bakom 

skjutdörrar och hängare på 
sidorna för till exempel grill-
redskap med mera. Kranen 

kopplar du enkelt till din 
vanliga trädgårdsslang.

Bellac
Ett modernt och snyggt utekök i aluminium,  
med topp i grå granit. Bellac finns i tre olika 

moduler: en med arbetsbänk och topphylla, en 
modul med arbetsbänk, vask och kran (rostfritt) 
och en hörndel (samtliga moduler har en hylla 

nertill). Kranen kopplar du enkelt till din vanliga 
trädgårdsslang. Med andra ord, kombinera fritt 

och anpassa helt till vad du önskar!

Holma
Praktiskt och robust 
utekök i svartlaserad 
furu och topp i hög-
tryckslaminat. Furun 

har synliga kvistmärken 
vilket ger en robust och 
rejäl känsla, samtidigt 

som detaljerna i de fina 
hörnen ger en smäcker 
och designad möbel. 

Kranen kopplar du 
enkelt till din vanliga  

trädgårdsslang.

Du hittar  
fler varianter 
av uteköken 
på brafab.se

Ett ledande  
möbelvarumärke
– med 90 års erfarenhet 
Det som började på 1930-talet med gårdsförsäljning av korgar, 
träskedar och trädgårdsgrupper, har vuxit till ett väletablerat  
varumärke med försäljning i flera delar av världen. Idag är  
Brafab en av norra Europas ledande leverantörer av utemöbler. 
TEXT JOHANNA LAGERFORS FOTO NICKE JOHANSSON

Brafabs grundare Bror Karlsson, mitten, 
med bilen fullastad av trädgårdsgruppen 
Gammeldags. En klassisk modell som 
fortfarande finns i produktion.
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F amiljeföretaget Brafabs gedigna 
historia är inte bara en del av 
bolagets hjärta och själ. Den 
är också en anledning till att vi 
är de vi är idag. Med en stark 
serviceanda och tro på vikten 

av personliga relationer till både kunder, 
leverantörer och återförsäljare leder vi vår 
verksamhet mot en framtid där utemiljöer får 
allt större betydelse för våra hem. 

HISTORIEN OM BRAFAB börjar redan på 
1930-talet, när gårdfarihandlaren Bror 
 Karlsson började sälja hemtillverkade hant-
verksprodukter i området runt halländska 
Norra Össjö. Han föddes bara några hundra 
meter från platsen där Brafabs huvudkontor 
ligger idag. På den tiden var trakten full av 
små gårdar som hade begränsade försörj-
ningsmöjligheter under stora delar av året. 
Sommartid hjälpte invånarna till på de större 
gårdarna några mil bort, medan vintrarna  
ägnades åt tillverkning av potatiskorgar, bor-
star och så småningom även trädgårdsmöbler 
av furu. Bror Karlsson var en omtyckt man och 
betraktades som en företagsam entreprenör.

– Trädgårdsmöblerna – en soffa, ett bord 
och två stolar – gick under namnet Gammel-
dags och finns fortfarande i vårt sortiment. 

Det berättar Rolf  Brorsson, son till Bror, 
som idag är 79 år och fortfarande delvis aktiv 
i företaget. Han och syskonen växte upp ett 
stenkast från Brafabs nuvarande kontor. 

– Vi hjälpte till med hantverket från ung 
ålder, speciellt jag som ofta satt och flätade  
korgar med far. Vi köpte rotting i fyrameters- 
längder från Indonesien och använde stålringar 

från luftledningar som var precis lagom stora. 
Att fläta en korg tog ungefär en timme. 

Korgarna var 14 tum vida i botten och  
21 tum längst upp, vilket gjorde dem  
stapelbara och praktiska att bära med sig ute 
på potatisåkern. 

SOM FEMTONÅRING FÖLJDE Rolf  för första 
gången med sin pappa på en av inköps- 
rundorna med häst och vagn. Ett par år 
senare skaffade han sin första lastbil. Med den 
prövade han lyckan på Varbergs marknad.

– Första gången var en onsdag minns jag, 
och det regnade så jag sålde inte så bra. Jag gav 
mig ut på landsbygden för att tjäna ihop någon 
hundralapp till innan jag tog min sovsäck, 
 kokade lite kaffe på fotogenköket och lade mig 
att sova mellan handbromsen och växelspaken. 

Rolf  var full av idéer och visioner för hur 
familjeföretaget kunde utvecklas vidare. När 
trämöblerna utökades med moderna slittåliga 
möbler i stål under 1960-talet, gjordes det 
mer bekväma genom mjukare sitsar av flätade 
plastband. Ända från början har samspelet 
mellan komfort, design och den praktiska 
funktionen varit grundläggande för Brafab. 

Rolf Inge 
Sivald 
Brorsson
Ålder: 79 år. 
Familj: Sambo och  
två döttrar. 
Bor: I en modern 
villa i Markaryd som 
han byggde till sin 
70-årsdag. 
Gör: Har drivit och 
utvecklat Brafab i  
65 år. Idag pensionär, 
men fortfarande aktiv 
i bolagets styrelse 
och ledningsgrupp. 

Detaljer, material och exakt rätt proportioner 
är det som sammantaget skapar möbler man 
sitter bra i och trivs med länge. 

UNDER 1970-TALET ökade efterfrågan på 
trädgårdsmöbler i Sverige och Brafabs 
svenska furumöbler kom att kompletteras 
med plastmöbler från kontinenten. Under 
1990-talet  utökades sortimentet ytterligare med 
möbler från Asien, bland annat i  aluminium, 
konstrotting och rostfritt stål. Dit reser före-
tagets inköps- och utvecklingsansvariga ofta för 
att se sina produkter ta form. Ögonkontakt 
och fysiska handslag är viktiga för att bygga 
personliga relationer med leverantörerna  
– relationer som står sig. 

– Du får aldrig en riktigt nära kontakt på 
distans. Vi känner våra återförsäljare och 
leverantörer personligen i hög grad och det har 
varit en av grunderna till våra gemensamma 
framgångar, säger Rolf.

Men det handlar också om en genuin kärlek 
till möblerna. Varje detalj är noga  genomtänkt 
och god sittkomfort har under alla år varit 
Brafabs signum. Filosofin är lika viktig som 
enkel – ”varför sitta i en stol om den inte är 
bekväm?”. Den inställningen har gjort Brafab 
välkända för god komfort. Oavsett om du vill 
ha något lättskött, något exklusivt eller är ute 
efter en särskild stil kan du alltid lita på att 
möbleln tagits fram med omsorg. 

IDAG FINNS BRAFABS produkter på över 20 
marknader internationellt och som bolag har 
Brafab anställda både i Sverige och i Asien.  
Nu som förr ligger det i företagets DNA att 
tänka stort och innovativt, samtidigt som 
man värnar om det lokala, personliga och 
ärliga. Det som började med Bror Karlssons 
enmansföretag är idag en av norra Europas 
ledande varumärken inom trädgårdsmöbler 
och en föregångare för en hel bransch. 

Utanför Sparbanken i Hishult står en staty 
av Bror Karlsson och hans fullastade bil. Han 
är en del av bygdens historia, och Rolf  upp-
lever att han alltid får positiva reaktioner när 
han berättar för människor om Brafab. 

– Jag får ofta höra att de har egna Brafab-
möbler hemma och att de haft dem i 30 år. 
Det är det bästa betyg vi kan få. 

”Ända från början har samspelet 
mellan komfort, design och  
den praktiska funktionen varit  
grundläggande för Brafab.”
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V arför är det viktigt att ta hand 
om sina utemöbler? 
De håller mycket längre om 
du ser till att tvätta av dem, 
ta in dem för vinterförvaring 

och sköta om dem. Som du tar hand om din 
bil ska du ta hand om dina utemöbler.  
Få hoppar över att tvätta bilen när det behövs, 
men utemöblerna är lättare att glömma bort.

Om jag vill ha riktigt lättskötta möbler, vilket 
material ska jag välja då? 
Utemöbler i konstrotting och aluminium är 
hyfsat underhållsfria, du behöver egentligen 
bara tvätta av dem då och då för att förlänga 
livslängden. Dynorna bör du dock ta lite 
noggrannare hand om. Se till att de kommer 
in under tak på natten eller placeras i en dyn-
box. Du kan också använda ett möbelskydd. 

Trä är ett material 
som kräver lite extra 
omtanke. Att olja 
in eller impregnera 
bord och stolar 
regelbundet är  
a och o. 

Vårda dina 
utemöbler

Att köpa utemöbler är ofta en relativt stor  
investering, och med tanke på såväl plånbok 
som miljö vill man förstås att de ska hålla 
i många år. Men hur sköter man dem på 
bästa sätt? Här får du svar på några av de 
vanligaste frågeställningarna.

Jag vill gärna att mina trämöbler ska hålla så 
länge som möjligt. Vad behöver jag tänka på?  
Trä måste dels hållas rent, dels skyddas från 
uttorkning. Att olja in träet för att skydda det är 
bra, men då blir träet mörkare. Vill du skydda 
dina trämöbler utan att de blir mörkare finns 
det andra impregnerings medel att använda. 
Dessa finns till exempel på brafab.se.

Klarar alla utemöbler regn? 
 Ja, men akacia och naturrotting bör stå i ett 
uterum eller under tak. De klarar lite regn, 
men håller sig fina mycket längre under tak. 

Finns det några utemöbler som klarar att stå ute 
året om? 
Egentligen kan möbler i alla material stå ute, 
även på vintern, men det gör att de håller 
betydligt kortare tid. Snö, is, kyla och väta 

sliter på möblerna så att livslängden förkortas 
och kräver mer underhåll.

Hur förvarar jag bäst utemöblerna vintertid?  
Se framför allt till att möblerna är torra  
innan de placeras för vinterförvaring.  
Särskilt trämöbler måste vara torra innan 
de täcks med en presenning eller ett möbel-
skydd, annars är det stor risk att de utsätts 
för  mögelangrepp. Det bästa är att möjlig-
göra ventilation så att inte skyddet eller 
 presenningen ligger för tätt på plana ytor på 
 möblerna, till exempel mot en bordsskiva.  
Ställ gärna en spann på bordet innan du  
lägger över skyddet. Det ger bättre ventilation 
än om skyddet ligger platt på bordsskivan. 

Kan jag placera mina konstrottingmöbler i  
ett soligt uterum? 
Konstrotting är ett mycket tåligt material, 
men tänk på att det kan bli extremt varmt i ett 
oventilerat uterum. Det kan torka ut plasten 
och göra den spröd. Täck gärna över de ytor 
som riskerar att utsättas för direkt solljus.

Vad gör jag om min möbel går sönder? 
Hos oss på Brafab finns ett stort reservdels-
lager. Vi ska kunna tillhandahålla alla delar 
som kan behöva bytas ut på en möbel, bland 
annat genom våra duktiga återförsäljare. 
Snart kommer kunderna också kunna  
beställa reservdelar via brafab.se. 

”Som du tar hand 
om din bil ska du 
ta hand om dina 
utemöbler.”

Allt du behöver för att dina 
utefavoriter ska hålla länge

 Wood protection är 
en impregnering som 
ökar träets livslängd 
genom att effektivt 

skydda mot fukt- och 
vatteninträngning. 

1.

2.

Teakoil är en 
förstklassig,  

transparent och 
vattenavvisande 

olja som förlänger 
träets hållbarhet.  3.

Kinesisk träolja är  
en fantastisk allround- 
olja som passar både 

obehandlade och  
impregnerade ytor. 4.

Wood cleaner 
rengör och 

återställer alla 
sorters träytor 
till ursprung-

ligt skick.

6.

Nanospray både 
rengör effektivt 
och skapar en 

skyddande hinna i 
en och samma be-
handling. Perfekt 
till rostfritt, men 
fungerar bra på 

de flesta material.

7.

Vintertid eller i dåligt väder mår 
alla utemöbler bra av att skyddas 
ordentligt. Vi har ett stort utbud 

av möbelskydd.

Textile impregnation  
är perfekt för dina  

dynor. Ger ett vatten-  
och smutsavisande skydd.

5.

TEXT ANDREA BERNÅKER FOTO BRAFAB

Se fler möbel-
skydd på sida 25, 
och på brafab.se
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En  
soffa, 
flera  
stilar

H ållbarhet handlar inte bara om material och tillverkning  
– köper du möbler du verkligen tycker om varar de länge. 
Är du dessutom kreativ kan du enkelt låta en och samma 
soffa vara basen för flera olika inredningsstilar. På så vis 

passar dina möbler bra även när förändringslustan faller på. 
Brafabs soffa Samvaro är en modern och samtidigt klassisk soffa. De 

runda och mjuka formerna skapar en trivsam och inbjudande känsla 
där detaljerna står i fokus. Armstöden är lätt rundade för bekvämlighet, 
dynorna i olefintyg har en vattenavvisande beläggning. Serien finns även 
med matstolar och matbord. Läs mer på brafab.se. 

Minimalist
”En minimalistisk stil är 
avskalad och låter objekten 
tala för sig själva. På det 
sättet framhävs föremålens 
kvalitet. Det blir viktigt hur 
materialen möts, som hård 
aluminium och mjuk textil  
i soffan Samvaro. Även  
omgivningen framträder 
tydligt i samspel med  
inredningen.”

Elin Odnegård,
inredningsstylist.

Vilken soffa du väljer behöver inte helt avgöra  
vilken stil din uteplats ska ha. Tillsammans  
med stylisten Elin Odnegård har vi testat hur  
Brafabs soffgrupp Samvaro enkelt kan passa in 
i en minimalistisk, bohemisk eller kreativ stil. 
Vilken passar dig bäst?
TEXT JOHANNA LAGERFORS FOTO ALICE JOHANSSON STYLING ELIN ODNEGÅRD

Ombrone kudde, Nimy 
kudde, Belfort ljuslykta 
och Vevi soffbord.

61
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Creative
”Den kreativa stilen är 
mer experimentell och 
återspeglar personens 
livsstil och intressen. 
Det syns vad personerna 
som bor här gillar att 
göra, vare sig det är att 
skejta, lyssna på musik 
eller läsa inrednings-
tidningar. Den kreative 
vågar blanda färger, 
former och mönster på 
oväntade sätt, och är på 
så sätt fri i sitt uttryck.”

Bohemian
”Avkoppling och harmoni 
är ledord i den bohemiska 
stilen, som bygger på en  
’ta vad du har’-mentalitet. 
Känslan går åt det romantiska 
hållet med mycket textilier 
och varmt ljus som ger en 
ombonad känsla. Småbord, 
korgar med kuddar i och mat-
tor som överlappar varandra 
skapar en flexibel uteplats 
som rymmer få eller många, 
allt efter behov. Krukor och 
växter kan användas som 
avskiljare, och ett parasoll 
skydda mot solen samtidigt 
som det ramar in och skapar 
känslan av ett tak.”

Salvia pläd, Ombrone kudde, 
Pilas kudde, Midway lampa, 
Trieste parasoll, Hydra sido/
soffbord och Belfort ljuslykta.

Kotte sittpuff,  
Amarante matta och 
Chiavari sidobord.
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7.

Inspiration | K
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1. Cambre parasoll i aluminium och grön  polyester. 2. Wilkie fällbar matstol i aluminium i Khaki, Burnt 
paprika, Moss green och antracit. 3. Delia loungestol i aluminium i Moss green, Khaki, Burnt paprika och 
antracit. 4. Delia sidobord i  aluminium i Moss green. 5. Belfort lykta i Burnt paprika. 4. Delia divansoffa  

i aluminium i Burnt paprika med dynor i antracit. 7. Sonnac bänk i aluminium i Moss green. 

Kul med 
kulör

Piffa din mat- eller loungegrupp med någon av våra 
 trendfärger denna säsong. Brafabs sortiment i Khaki, Burnt 

paprika och Moss green passar utmärkt till de flesta ute-
möbler i nordisk stil. Tillsammans bildar de en vacker fond 

till havet, ängarna och skogarna som man ofta hittar vid våra 
breddgrader. Testa dig fram till vad just du gillar. 

Tips!
Sätt en stol i varje  

färg runt matbordet  
i sommar. 

5.

6.

1.

3.

4.
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Hon har inte alltid varit 
intresserad av stjärn-
himlen och himlakrop-
parna. Men för ungefär 
sex år sedan berättade 
en granne om något 

som skulle komma att förändra tillvaron under 
de tidiga augustinätterna på lantstället på 
Björkö utanför Göteborg. 

– En granne och kompis tipsade om 
 Perseidernas meteorregn, som sker en gång 
per år. Jag blev intresserad och frågade honom 
om exakt när detta inträffar. ”Se upp på  
Lars-dagen”, svarade han då och menade sin 
namnsdag. Den är den 10 augusti så det var 
lätt att komma ihåg, säger Barbro och ler.  

I augusti varje år sveper ett sprakande meteorregn över 
himlavalvet på det norra halvklotet. Det är många som  
är intresserade, och en av dem är Barbro Larsson, insvept  
i varma kläder och med solstolen i liggläge.

– Jag ligger raklång och det är viktigt att ha det bekvämt 
så man kan ligga länge utan att röra sig, säger hon.

STJÄRNFALLET, ELLER METEORREGNET, 
 Perseiderna infaller under några dagar i 
augusti, och är mycket riktigt som starkast runt 
10 augusti. Man brukar säga att klimax nås 
den 12 augusti just i Sverige. Regnet startar 
när jorden skär banan för kometen Swift- 
Tuttle. Namnet Perseiderna kommer ifrån 
att stjärnfallet ser ut att komma från punkten 
där stjärnbilden Perseus ligger. Det är ett av 
våra mest pålitliga himlafenomen och många 
beskriver det som en fantastisk upplevelse att 
se. Barbro Larsson håller med. 

– Det är nästan lite religiöst. Jag ligger  
ute i stolen i säkert två timmar i sträck och 
sveper med blicken över himlavalvet. Ibland 
har det sett ut som tomtebloss, ibland ser  
man stjärnorna förflytta sig långsamt men 
säkert över valvet. 

Hon är väl påpälsad i stolen, och påpekar 
att man måste ligga raklång och titta uppåt 
för bästa utsikt. Det bästa är att ha en möbel 
som är lätt att justera till helt horisontellt läge. 
Se även till att du lagt på ett mjukt underlag, 
gärna tjock dyna, då du ska stanna ute ett tag. 
En filt kan vara skön att svepa runt sig också. 

– Dessutom måste det såklart vara klart 
väder. Jag ger mig ut sent, runt elva på kvällen, 
det är ju först då det är ordentligt mörkt i 
augusti. Sedan är det bara att njuta. 

Med blicken  
             riktad uppåt

Mixa material, pimpa med växter eller kanske 
bara låta enkelheten råda. Att se hur andra 
stylar sin uteplats, trädgård eller balkong är en 
riktig inspirationskälla. Vi presenterar ett ax-
plock av alla fina bilder som figurerar i sociala 
medier och där Brafab-möbler står i centrum. 
Håll till godo och njut! 

Låt dig inspireras!

@brafab
#brafabmoments

3 tips för 
en optimal 
 upplevelse

 
Var mån om att ha en 

riktigt bekväm stol 
eller soffa. Du kom-
mer ligga i minst en 
timme. En vilsäng är 
perfekt, men även en 
bekväm utesoffa eller 

vilstol kan fungera. 

Se till att det är riktigt 
mörkt och stjärnklart. 

Tyvärr fungerar det 
inte att ligga i en stol 
eller soffa i stan, där 
stör  stadens ljus för 

mycket. 

 
Klä dig varmt.  

Finns det besvärande 
mygg där du bor,  

  smörj in dig med lite  
myggmedel.

1.

2.

3.

Barbro Larsson
Ålder: 71 år.
Bor: I centrala Göteborg.
Gör: Är aktiv pensionär.
Familj: Man och två vuxna barn. 
Två barnbarn och ett till på väg.
Intressen: Läsa romaner och 
böcker om äldre historia, 
promenera i naturen, sjunga i 
kör, lyssna på klassisk musik.

Tävling! 
Vi lottar ut ett presentkort  

på 1 000 kr hos valfri återförsäljare  
till en av våra följare på Instagram.  

Visa oss hur du använder dina Brafab- 
produkter och var med och tävla.  

För att delta, följ @brafab och tagga  
#brafabmoments i din bild. Glöm inte  

att du behöver ha ett öppet konto för att  
vi ska kunna se bilden. Vinnaren utses av 

Brafab, och kommer annonseras på  
@brafab den 1 juni 2021.  

Tävlingen är inte ett samarbete  
med Instagram eller  

dess partners.
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Make the most of every moment 
  brafab.se | @brafab | #brafabmoments

Brafab - make the most  
of every moment  

Ambitionen med Brafab moments är att inspirera och locka till  
ett härligt uteliv med hjälp av Brafabs kvalitativa och hållbara  

utemöbler. Men vi kan omöjligt visa hela vårt sortiment i  
ett magasin. Det ser du istället på brafab.se! 

Förhoppningsvis har vi lyckats inspirera dig och du vill veta mer, 
eller kanske har du redan bestämt vilka möbler du önskar förgylla 

din utemiljö med. Oavsett, besök gärna vår hemsida som är en 
kunskapssajt för utemöbler. Där är vår ambition att inspirera och 

tala färg, form, material, hållbarhet, möblering och tips.   

På brafab.se hittar du hela vårt breda sortiment, får information 
om hanteringen av reservdelar och inspiration i form av artiklar och 
filmer. Du ser förstås också aktuella priser, kan handla hemifrån via 
vår e-handel eller hitta information och kontaktuppgifter till våra 

återförsäljare om du hellre handlar i butik.  

Kort sagt: vi vill inspirera till livets ”moments”, där du  
upplever de där ögonblicken som är något extra.


