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PRODUKT
Stolar & fåtöljer
I SERIEN
Stol, karmstol, karmstol XL,
karmstol kort armstöd, fåtölj, 
gungfåtölj
MATERIAL
Ek, björk

Om Anyday
Anyday är vår heltäckande stolserie med mycket god 
sittkomfort bl.a genom sitt generösa ryggstöd och 
vilsamma ryggvinkel. Alla stolar i serien kan fås med 
avtagbar klädsel på sits och kan förses med fast klädsel 
på rygg. De är stapelbara och kopplingsbara, även med 
övriga stolar i serien. Anyday ger de bästa förutsättningar 
för en varierad användning.

ANYDAY

VI GÖR MÖBLER FÖR MÄNNISKOR

På Albin i Hyssna gör vi det vi trott på och älskat i över hundra år.
Vi tillverkar och levererar möbler för människor i framförallt offentliga miljöer där höga 
krav ställs på funktion, kvalitet och hållbarhet. Den kunskap vi byggt upp genom att 
tillverka och leverera möbler till dessa miljöer under så lång tid, gör att vi vet vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. 
Som kund kan man alltid känna 
att man är i trygga händer när man 
vänder sig till oss.

VI KÄNNER OSS HEMMA I 
KYRKOR, FÖRSAMLINGSHEM 
OCH ANDRA SAMLINGSLOKALER

Under åren har vi fått förtroendet att 
leverera till många projekt för kyrkor, 
församlingshem och andra former av 
samlingslokaler. Vi vet värdet av att 
snabbt och lätt kunna möblera om, 
koppla ihop, stapla eller få utrymme 
till att placera exempelvis en 
psalmbok. Därför har vi utvecklat ett 
möbelsortiment, som tillsammans med 
olika tillbehör, passar utmärkt till just 
denna typen av miljöer.

”I produktionen av våra 
möbler ställer vi höga 
krav på funktion, kvalitet 
och hållbarhet ”



Jenny Wall 
Kyrkohede Salems församling

SÄBY KYRKA & 
FÖRSAMLINGSHEM
Salems församling

Säby kyrka är en så kallad vandringskyrka, designad av 
arkitekten Rolf Berg tillsammans med teologer under 1960-talet. 

Syftet var att rita en flyttbar kyrka som lätt 
kunde monteras ihop på en ny plats vid behov.

Vi fick en pratstund med Jennie Wall,  
kyrkoherde i Salems församling, om vad det 
var som fick dem att välja våra stolar Anyday 
till deras församling

När det var dags att välja nya stolar till 
församlingen hade de några specifika krav de 
ställde. De skulle vara lätta att rengöra, lätta att
möblera om, lång livslängd och bekväma.

”Vi fick några provstolar från olika leverantörer, 
och Åse på Albin i Hyssna kom hit till oss 
personligen med provstolarna för att berättade 
om dem, dess funktioner och de alternativ som 
fanns.” 

”En annan aspekt var att 
livslängden på stolarna var så lång 
och att Albin i Hyssna renoverar 
sina möbler så de får ännu 
längre livslängd”

Intervju med
Jennie Wall

”När vi hade provat Anyday så sa vi alla 
att det här var den skönaste stolen! Det 

som var så bra med Anyday -stolarna 
var att de är så otroligt lätta, vilket 

är väldigt bra ur ett arbetsmiljö-
perspektiv och lätta att rengöra. 
Men framför allt att man sitter 

så otroligt skönt och den välvda 
ryggen gör att det känns som om 

den omfamnar en.”



EN ÖDMJUK FORM

En ödmjuk form – kan man säga så? Ja, det är 
vårt sätt att skapa tidlösa möbler för miljöer där 
människan ska få största utrymmet. Våra möbler 
är därför formgivna för att kännas som en väldigt 
naturlig del av och ett vackert inslag i de rum de 
placeras i. Stort som litet. Formen samsas med hög 
komfort och ett noggrant genomfört detaljarbete, 
inte minst från våra sömmerskor och tapetsörer – 
allt med respekt för användaren och det vi på 
Albin i Hyssna står för.

”Vi skapar tidlösa 
möbler för miljöer 

där människan ska få 
största utrymmet”

PRODUKT
Sidobord
I SERIEN
Runda, trekantiga, etage-bord
MATERIAL
Ek, björk

Om Anywhere
Anywhere är en serie sidobord i massivträ som 
fungerar överallt där man behöver flexibla 
avställningsytor. Med olika former och höjder 
kan de användas som ett litet bord vid en fåtölj 
eller som en samling bord till en soffgrupp.

ANYWHERE



Känslan i kyrkan är att det blir en fin 
helhet och det känns som stolarna alltid 

haft sin plats här

TULLINGE KYRKA
 - Botkyrka församling

Det kom den att kallas, Tullinge kyrka, då den kom till 
av att Tullingeborna ville ha sin egen kyrka. I slutet 
av 30-talet startade bygdens kvinnor en syförening 
för att sälja hantverk och få in pengar till kyrkbygget. 
Volontärer från området byggde sen tillsammans med  
arkitekt och byggare färdigt kyrkan. När den sen stod 
klar 1958 skänktes den till Svenska Kyrkan. 

Anyday-stolarna har nu hittat sin plats i Tullinge kyrka. 
Stolarna betsades in i samma färg som de original-bänkar 
som fortfarande finns kvar. Känslan i kyrkan är att det blir 
en fin helhet och det känns som stolarna alltid haft sin 
plats här.

”FRIVILLIGHETENS KYRKA”



ANYDAY 021/023 ANYDAY 201/203

ETT URVAL MÖBLER FRÅN 
ALBIN I HYSSNA

PHILIP  315/316

ANYWHERE

PHILIP

ANYDAY 221/223 ANYDAY 301

ANYWHERE  580-585

ANYWHERE  574-579

ANYWHERE  566/567, 570/571

ANYWHERE  568/569, 572/573

ANYDAY

PRODUKT
Fåtölj
MATERIAL
Ek, björk

Om Philip
Philip är en nätt, elegant och mycket komfortabel fåtölj som 
ger pondus åt sittandet. Sidorna och armledarna går långt 
fram vilket ger ett bekvämt stöd för armarna och gör det lätt 
att resa sig ur fåtöljen. Philip har en ”smulspringa” mellan sits 
och stomme som gör fåtöljen lättskött, och dessutom finns 
möjligheten att få Philip med en helt avtagbar och tvättbar 
klädsel.

PHILIP



ÅTER I BRUK
På Albin i Hyssna är begreppet återbruk något vi alltid har värnat om 
som tillverkare och leverantör. Våra möbler ska i sin grundutformning 

och funktion vara så hållbara att det ska löna sig att reparera och 
justera efter det slitage som naturligt uppstår i offentliga miljöer. 

Materialbesparing är något vi tar i beaktning när vi 
tillsammans med våra formgivare formger en ny möbel.
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