
Möbler till barnkammare 
skolor och förskolor

Varmt välkommen!
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Mitt namn är Lotta Mörner och jag driver sedan 20 år tillbaka Montessoriförskolor i Solna 
och Stockholm. Höstterminen 2014 startade vi grundskola i företaget. Jag brinner för barns 
utveckling, pedagogik och ledarskap. Jag tycker även det är roligt att vara med och påverka/
utveckla barnens och pedagogernas miljö. Under åren som gått har jag sett så många olika 
barnmöbler. Framför allt stolar med olika kvalitet vilket gjort att mina tankar kretsat runt att 
det måste kunna gå att utveckla en hållbar stol som har en tidlös design till ett konkurrens-
kraftigt pris. 

2006 ritade jag en stol utifrån min erfarenhet av alla olikheter jag sett, lät tillverka den och 
placerade den på en förskola. Fokus var hållbarhet. Efter mer än 1 års slitage i barngrupp såg 
den lika fin ut som då den var ny. Nu har det gått flera år och vi kan fortfarande säga att vi 
håller samma höga kvalitet. Det är extra roligt att berätta att stolen fått designskydd.

Det är viktigt för mig att kunna hålla nere priset då jag vet av egen erfarenhet att förskolor/
skolor inte får dra av moms. Bland annat utifrån detta föddes min slogan att tillverka  
hållbara möbler med tidlös design till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi har en hel uppsättning möbler till både barnkammare, förskola och skola och vi fortsätter 
att utveckla nya produkter.

Möblerna har ett tidlöst utseende med rundade hörn och mjuka former. De är tillverkade i trä 
och kan idag beställas i vit täckande färg eller klarlackade.

Färgerna är miljövänliga. Produkterna tillverkas under etiska och moraliska förhållanden. 
Samtliga möbler har 2 års garanti.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och för att besöka vårt showroom på 
Askrikegatan 11 i Stockholm.

Lotta Mörner
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Förskola 0-5 år

C&L_broschyr_2015_mos_150508.indd   4 2015-05-08   15:56



5

STOLAR

ARTIKEL VIT KLARLACK

Pottstol m lock, sitthöjd 170 mm vit, art.nr 100.000

Småbarnsstol med armstöd, sitthöjd 250 mm vit, art.nr. 100.001 klarlack, artnr 100.005

Småbarnsstol, sitthöjd 250 vit, art.nr. 100.002 klarlack, art.nr. 100.006

Förskolestol, sitthöjd 300 mm vit, art.nr 100.003 klarlack, art.nr 100.007

Förskolestol, sitthöjd 350 mm vit, art.nr 100.004 klarlack, art.nr 100.008

Förskolestol med armstöd, sitthöjd 300 mm vit, art.nr 100.009 klarlack, art.nr 100.011

Förskolestol med armstöd, sitthöjd 350 mm vit, art.nr 100.010 klarlack, art.nr 100.012

Knästol för vuxna, kuddar ingår klarlack, art.nr 105.001

Extrakuddar till knästol, marinblå art. nr. 105.002

önskas annan färg, vänligen kontakta oss

vit, art.nr. 100.001

klarlack, art.nr 100.008

vit, art.nr 100.000

vit, art.nr 100.003

vit, art.nr. 100.002

vit, art.nr 100.009 vit, art.nr 100.010 klarlack, art.nr 105.001
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BORD

Rektangulära bord 3-5 år

Förskolebord 800 x 600 x 500 mm vit, art.nr 200.003 klarlack, art.nr 200.010

Förskolebord 1200 x 800 x 500 mm vit, art.nr 200.004 klarlack, art.nr 200.011

Förskolebord 800 x 600 x 550 mm vit, art.nr 200.005 klarlack, art.nr 200.012

Förskolebord 1200 x 800 x 550 mm vit, art.nr 200.006 klarlack, art.nr 200.013

Rektangulära bord 0-3 år

ARTIKEL VIT KLARLACK

Småbarnsbord enskilt, 500 x 500 x 450 mm vit, art.nr 200.000 klarlack, art.nr 200.007

Småbarnsbord enskilt, 700 x 500 x 450 mm vit, art.nr 200.100

Småbarnsbord, 800 x 600 x 450 mm vit art.nr 200.001 klarlack, art.nr 200.008

plats för 2 stolar per långsida

Småbarnsbord 1200 x 800 x 450 mm vit, art.nr 200.002 klarlack, art.nr 200.009

plats för 3 stolar per långsida

Runda bord 0-3 år

Småbarnsbord 800 x 450 mm vit, atr.nr 201.001 klarlack, art.nr 201.006

Småbarnsbord, 1000 x 450 mm vit, art.nr 201.002 klarlack, art.nr 201.007

Runda bord 3-5 år

Förskolebord 1000 x 500 mm vit, art.nr 201.003 klarlack, art.nr 201.008

Förskolebord 1000 x 550 mm vit, art.nr 201.004 klarlack, art.nr 201.009

Förskolebord 1200 x 550 mm vit, art.nr 201.005 klarlack, art.nr 201.010
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SOFFA & BÄNKAR

Bänkar

Förkolebänk liten, 1000 x 200 x 170 mm vit, art.nr 501.001 klarlack, art.nr 501.004

Förskolebänk mellan, 1150 x 230 x 225 mm vit, art.nr 501.002 klarlack, art.nr 501.005

Förskolebänk stor, 1300 x 230 x 280 mm vit, art.nr 501.003 klarlack, art.nr 501.006

Soffa

ARTIKEL VIT KLARLACK

Soffa 800 x 250 x 300 mm vit, art.nr 500.000 klarlack, art.nr 500.001
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vit, art.nr 102.003 vit, art.nr 502.001vit, art.nr 102.001 

ARTIKEL VIT KLARLACK

Stol förskoleklass, 370 mm vit, art.nr 102.001 klarlack, art.nr 102.002

Stol förskoleklass med armstöd, 370 mm vit, art.nr 102.003 klarlack, art.nr 102.004

Bänk förskoleklass, 1300 x 300 x 370 mm vit, art.nr 502.001 klarlack, art.nr 502.002

Rektangulärt bord, 1500 x 750 x 600 mm vit, art.nr 202.001 klarlack, art.nr 202.003

Runt bord, 1200 x 600 mm vit, art.nr 202.002 klarlack, art.nr 202.004

Förskoleklass 6 år

vit, art.nr 202.001 vit, art.nr 202.002
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Skola – elever & vuxna

ARTIKEL VIT KLARLACK

Skolstol med fotstöd, 450 mm klarlack, art.nr 103.001

Skolbänk/ elevbord, 600 x 500 x 700 mm klarlack, art.nr 203.001

Skolbänk/ elevbord, 600 x 500 x 700 mm klarlack m vit bordsskiva, art.nr 203.004

Skolbänk/elevbord 700 x 600 x 700 mm klarlack, art.nr  203.005

Skolbänk/elevbord 700 x 600 x 700 mm klarlack m vit bordsskiva, art.nr 203.006

klarlack, art.nr 103.001 klarlack m vit bordsskiva, art.nr 203.004klarlack, art.nr 203.001
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ARTIKEL VIT KLARLACK

Stol ungdom/vuxen, 450 mm vit, art.nr 104.001 klarlack, art.nr 104.002

Rektangulärt bord, 1500 x 750 x 750 mm vit, art.nr 204.001 klarlack, art.nr 203.002

Tilläggsbord m rundade hörn, 800 x 750 x 750 mm vit, art.nr 204.002 klarlack, art.nr 203.003

Bänk, 1300 x 300 x 450 mm vit, art.nr 504.001 klarlack, art.nr 503.001

vit, art.nr 104.001 vit, art.nr 204.002 klarlack, art.nr 503.001vit, art.nr 204.001
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Kapprum
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ARTIKEL VIT KLARLACK

Kapphylla 1 fack, 308 x 265 x 400 mm vit, art.nr 600.001 klarlack, art.nr 600.005

Kapphylla 2 fack, 600 x 265 x 400 mm, vit vit, art.nr 600.002 klarlack, art.nr 600.006

Kapphylla 3 fack, 895 x 265 x 400, mm, vit vit, art.nr 600.003 klarlack, art.nr 600.007

Kapphylla 4 fack, 1187 x 265 x 400 mm, vit vit, art.nr 600.004 klarlack, art.nr 600.008

Skohylla 1, 308 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.001 klarlack, art.nr 601.005

Skohylla 2, 600 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.002 klarlack, art.nr 601.006

Skohylla 3, 895 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.003 klarlack, art.nr 601.007

Skohylla 4, 1187 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.004 klarlack, art.nr 601.008

Skohyllorna kan både stå på golvet och hängas på väggen

Stövelförvaring 450 x 230 x 1030 mm klarlack, art.nr 602.001

Plats för 10 par stövlar

ARTIKEL STRL S/M STRL M/L

Skoskydd, 5 par strl S/M, art.nr 603.001 strl M/L, art.nr 603.002

vit, art.nr 600.004 vit, art.nr 601.004

Baksida skohylla – skohyllorna 
kan både stå på golvet och 

hängas på väggen

klarlack, art.nr 602.001
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Förvaring

ARTIKEL VIT KLARLACK

Materialhylla, 1200 x 300 x 800 mm vit, art.nr 400.000 klarlack, art.nr 400.001

Materialskåp/kudd- o filtskåp, 800 x 420 x 1260 mm klarlack, art.nr 401.001

Materialskåp / Madrasskåp, 1200 x 620 x 1200 mm klarlack, art.nr 401.002

Materialbyrå, 15 lådor, 1100 x 420 x 800 mm klarlack m vit front, art.nr 402.001

Materialbyrå, 5 lådor, 370 x 420 x 800 mm klarlack med vit front, art.nr 402.002

vit, art.nr 400.000 klarlack, art.nr 401.001 klarlack m vit front, art.nr 402.001
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Pedagogisk trappa

ARTIKEL VIT KLARLACK

Pedagogisk trappa, 1350 x 600 x 850 mm vit, art.nr 700.000 klarlack, art.nr 700.001
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MONTESSORITIDNINGEN  NR.3 2014

Nu kan alla få en egen “ÅKE”Med Bagatells låga pris och mängdrabatt (5 st) blir styckpriset endast 476 kr.

Prova vår NYA åkstol “ÅKE” – nu med: större sits, mjukare dyna, kraftigare underrede.
Styckpris: 595 kr eller köp 5 betala för 4Fakta: Sitthöjd 38-52 cm, vikt 5,7 kg. Höj- och sänkbar från alla håll.

Beställ hos: Bagatell musikprodukter 013- 527 50, info@bagatell.se eller www.bagatell.se – frakt och moms tillkommer.

595 kr

Upp och ner går barnen – om och om igen, skrattar Lotta. Jag har ställt ut den på alla våra förskolor och den används flitigt. Några förskolor placerar den vid ett fönster så att barnen kan kliva upp på trappan och vinka till sina föräldrar. 
Showroom
När allt stämde så bra med småbarns-möblerna beslutade sig Lotta för att även 

designa 6-årsmöbler och vuxenmöbler. Möblerna är i samma design som de små för att skapa en lugn och harmonisk mil-jö. Vuxenmöblerna är tänkta att användas i personalrum, i förskolerum och till och med i det egna hemmet om man vill. – Det händer att folk går förbi mitt showroom-fönster och spontant kikar in för att köpa en pottstol eller någon annan liten möbel till sitt barn. Tanken är att jag ska kunna visa upp mina möbler här och bjuda in skolor och andra intresserade. Här ska man kunna klämma och känna på möblerna. Jag får ofta höra ”Åh, så fina, men vem har råd att köpa dessa?”. 

Då blir jag så glad, dels för att de tycker om mina möbler, men också för att de just är riktigt prisvärda.  Mina kunder är väldigt nöjda och positiva, det gör att jag växer flera centimeter! Jag är ju en sådan hängiven montessoripedagog och att få möjlighet att hjälpa till att in-reda förskolor med vackra, tåliga möblersom barn själva lätt kan flytta, ger mig så mycket gott tillbaka, säger Lotta och 

glädjen och entusiasmen går inte att ta miste på. 

6

MONTESSORITIDNINGEN  NR.3 2014

För 30 år sedan fick hon boken 

”Barnasinnet” av Maria Montes-

sori i sin hand.  Sedan dess har 

montessoripedagogiken följt hen-

ne som en röd tråd genom livet. 

Lotta Mörner utbildade sig och 

startade flera montessoriförsko-

lor som hon idag fortfarande dri-

ver tillsammans med sin kom-

panjon. Men Lotta ville ännu mer 

– den kreativa ådran gjorde sig 

påmind när lednings- och ekono-

mifrågor tog för stor plats. Hon 

började designa småbarnsmöbler 

på kvällar och helger utifrån egna 

erfarenheter av hur barn vill ha 

det. Idag säljs hennes vackra 

möbler till förskolor runt om i 

landet.

Lotta har montessoripedagogiken i varje 

liten cell i kroppen. Hon har många sträng-

ar på sin lyra, och alla har de på något sätt 

med montessori att göra. Det var egentli-

gen hennes syster, förskollärare, som såg 

att Lotta hade det i sig redan från början.

– Ja, först fick jag den där boken  

Barnasinnet i min hand och kunde knappt 

sluta läsa. Det här är något alldeles särskilt, 

tänkte jag. Jag fick barn tidigt och har 

Från montessoripedagog till möbeldesigner

alltid gillat kreativa utmaningar 

även som förälder. Min syster 

sa att jag var en montessoripe-

dagog utan att veta om det. Jag 

bestämde mig då för att utbilda 

mig och hela min familj drogs 

in i den här fina pedagogiken. 

Det var helt underbart. 

Stark visionär

Efter att ha jobbat några år som montes-

soripedagog ville Lotta, som är stark 

visionär, tillsammans med en väninna ta 

steget att starta upp flera privata montes-

soriförskolor. De har nu blivit åtta stycken 

och till hösten startas även en grundskola 

i Solna.
– Mitt intresse för inredning och 

design hade jag med mig redan då. I de 

förskolor vi startade var vi noga med att 

skapa en fin miljö för barnen. Men också 

att erbjuda barnen en inredning som tålde 

en del. Jag kunde märka att till exempel 

stolarna i en montessorimiljö ofta gick 

sönder. Dessutom saknade jag kvalitets-

möbler med lite mer personlighet och 

som inte kostade så mycket. Efter att ha 

funderat ett tag, började jag utveckla min 

egen småbarnsstol; tålig, med fina former, 

och till ett billigare pris än de som fanns 

på marknaden. Nu var jag plötsligt inne i 

en helt annan bransch, det blev både tufft 

och helt fantastiskt roligt.

Designar utifrån egna erfaren-

heter
I processen med att utforma och designa 

gick Lotta på egna erfarenheter och 

kunde ganska snabbt hitta det hon ville 

ändra på och samtidigt tillföra något nytt.

– Jag har alltid tyckt att det är viktigt 

med en vacker och genomtänkt miljö för 

barn såväl som vuxna, vi påverkas av den 

miljö vi vistas i. Med tiden och genom 

utbildning har jag fått erfarenhet av hur 

barn rör och aktiverar sig i sin förskole-

miljö, säger Lotta. Barn lutar gärna på 

stolar, så jag gjorde en böj i ryggdelen 

för att det inte skulle kunna gå att ramla 

bakåt. De allra minsta fick en stol med 

armstöd så de kan sitta tryggt och säkert, 

säger Lotta. För att göra stolen mer 

hållbar är stolssidan tillverkad i ett enda 

stycke – utan skruv och spikar, vilket 

Lotta fått designskydd för. Och självklart 

provade hon stolarna först i sin rätta miljö 

– de klarade hanteringen från barnen 

alldeles galant. 

Möblerna harmoniserar med 

varandra

Nu vågade Lotta satsa på utvecklingen av 

sina barnmöbler och till nästa steg. 

        – Jag körde på med bord, hyllor, 

soffor, bänkar, kapp- och skohyllor, en 

pottstol – och en pedagogisk trappa. Nu 

harmonierar viktig sak att barn får en 

lugn och vacker miljö, att det inte blir 

ett hopplock av olika saker på förskolan. 

Barn tycker om att titta på vackra saker 

– om de har fint omkring sig blir det akt-

samma om dem. Så funkar vuxna, och så 

funkar också barn. Till min stora glädje 

fick stolen designpris, säger Lotta och det 

betyder att fler tycker som jag.

Pedagogisk trappa för de minsta

I hennes möbelkollektion finns också en 

pedagogisk trappa som gynnar barns

motoriska utveckling. Lotta, tillsammans 

med de flesta pedagoger och föräldrar, vet 

att små barn gärna vill gå i trappor.

– Det är en inneboende önskan hos 

barn att få utveckla den förmågan. Men 

vuxentrappor är farliga för barn och de 

vill ju gå själva såklart, vilket de ofta inte 

får. Med den här trappan kan de gå helt 

på egen hand och hålla sig utan att ramla. 
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möbler med lite mer personlighet och 

som inte kostade så mycket. Efter att ha 

funderat ett tag, började jag utveckla min 

egen småbarnsstol; tålig, med fina former, 

och till ett billigare pris än de som fanns 

på marknaden. Nu var jag plötsligt inne i 

en helt annan bransch, det blev både tufft 

och helt fantastiskt roligt.

Designar utifrån egna erfaren-

heter
I processen med att utforma och designa 

gick Lotta på egna erfarenheter och 

kunde ganska snabbt hitta det hon ville 

ändra på och samtidigt tillföra något nytt.

– Jag har alltid tyckt att det är viktigt 

med en vacker och genomtänkt miljö för 

barn såväl som vuxna, vi påverkas av den 

miljö vi vistas i. Med tiden och genom 

utbildning har jag fått erfarenhet av hur 

barn rör och aktiverar sig i sin förskole-

miljö, säger Lotta. Barn lutar gärna på 

stolar, så jag gjorde en böj i ryggdelen 

för att det inte skulle kunna gå att ramla 

bakåt. De allra minsta fick en stol med 

armstöd så de kan sitta tryggt och säkert, 

säger Lotta. För att göra stolen mer 

hållbar är stolssidan tillverkad i ett enda 

stycke – utan skruv och spikar, vilket 

Lotta fått designskydd för. Och självklart 

provade hon stolarna först i sin rätta miljö 

– de klarade hanteringen från barnen 

alldeles galant. 

Möblerna harmoniserar med 

varandra

Nu vågade Lotta satsa på utvecklingen av 

sina barnmöbler och till nästa steg. 

        – Jag körde på med bord, hyllor, 

soffor, bänkar, kapp- och skohyllor, en 

pottstol – och en pedagogisk trappa. Nu 

harmonierar viktig sak att barn får en 

lugn och vacker miljö, att det inte blir 

ett hopplock av olika saker på förskolan. 

Barn tycker om att titta på vackra saker 

– om de har fint omkring sig blir det akt-

samma om dem. Så funkar vuxna, och så 

funkar också barn. Till min stora glädje 

fick stolen designpris, säger Lotta och det 

betyder att fler tycker som jag.

Pedagogisk trappa för de minsta

I hennes möbelkollektion finns också en 

pedagogisk trappa som gynnar barns

motoriska utveckling. Lotta, tillsammans 

med de flesta pedagoger och föräldrar, vet 

att små barn gärna vill gå i trappor.

– Det är en inneboende önskan hos 

barn att få utveckla den förmågan. Men 

vuxentrappor är farliga för barn och de 

vill ju gå själva såklart, vilket de ofta inte 

får. Med den här trappan kan de gå helt 

på egen hand och hålla sig utan att ramla. 
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Nu kan du få hjälp att inreda dina lokaler via oss på 
C&L Förskolemöbler. Vi har mångårig erfarenhet av  
olika pedagogiska miljöer och stor kunskap om vad 
barn och vuxna behöver i sin dagliga arbetsmiljö.

NYHET! Få hjälp med att inreda dina lokaler

Telefon: 070- 749 21 99 eller 070- 279 03 88  
e- post: info@forskolemobler.com

www.forskolemobler.com 

Varmt välkommen att kontakta oss  
för mer information och offert

Vi erbjuder även handmålade namndekorationer  
på våra stolar eller soffor.

C&L_broschyr_2015_mos_150508.indd   18 2015-05-08   15:56



19

NYHET! Få hjälp med att inreda dina lokaler

Telefon: 070- 749 21 99 eller 070- 279 03 88  
e- post: info@forskolemobler.com

www.forskolemobler.com 

Det är med stolthet vi presenterar våra möbler och hoppas att du  
ska tycka om dem lika mycket som vi gör. 

C&L Förskolemöbler AB:s affärsidé är att skapa en hel serie möbler 
med hög kvalitet. Vi erbjuder möbler som motsvarar de krav som ställs 
i offentliga miljöer och som klarar det dagliga slitage som hör till.

Våra möbler är designade i Sverige och tillverkas i Estland.

FAKTA
Tidlöst utseende 

Rundade hörn och mjuka former 

Tillverkade i trä

Hållbara och tåliga möbler.

Lättskött yta – Vit täckande färg eller klarlackade utan färg.

Miljövänliga färger.

2 års garanti.

OBS! Barnstolar utan armstöd packas och säljes om 2 st.

C&L FÖRSKOLEMÖBLER AB

är ett företag som tillverkar möbler till förskolor, skolor, 
vuxna och barnkammaren. Möblerna är tillverkade 
av trä och vår slogan är hög kvalitet, lång hållbarhet,  
tidlös design till ett konkurrenskraftigt pris.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU VÅRA MÖBLER VIA VÅR WEBBSHOP
www.forskolemobler.com

Här finns bilder och mer information om produkterna.  
Leveranstiden är ca 6 veckor om varan inte finns i lager.  
Du betalar med faktura. 

Varmt välkomna!
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Produktion: Rosalii Kom
m

unikation, 2015

Varmt välkommen att kontakta oss!
Telefon

Sofia Sjöblom 070 – 279 03 88
Lotta Mörner 070 – 749 21 99

E-Post
info@forskolemobler.com

Hemsida/webbshop
www.forskolemobler.com

Besök oss gärna i vårt Showroom på 
Askrikegatan 11
Ring för bokning

C&L FÖRSKOLEMÖBLER AB

är ett företag som tillverkar möbler till förskolor, skolor,  
vuxna och barnkammaren. Möblerna är tillverkade  

av trä och vår slogan är hög kvalitet, lång hållbarhet,  
tidlös design till ett konkurrenskraftigt pris.
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SOFFA & BÄNKAR

Bänkar

Förkolebänk liten, 1000 x 200 x 170 mm vit, art.nr 501.001 klarlack, art.nr 501.004

Förskolebänk mellan, 1150 x 230 x 225 mm vit, art.nr 501.002 klarlack, art.nr 501.005

Förskolebänk stor, 1300 x 230 x 280 mm vit, art.nr 501.003 klarlack, art.nr 501.006

Soffa

ARTIKEL VIT KLARLACK

Soffa 800 x 250 x 300 mm vit, art.nr 500.000 klarlack, art.nr 500.001
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vit, art.nr 102.003 vit, art.nr 502.001vit, art.nr 102.001 

ARTIKEL VIT KLARLACK

Stol förskoleklass, 370 mm vit, art.nr 102.001 klarlack, art.nr 102.002

Stol förskoleklass med armstöd, 370 mm vit, art.nr 102.003 klarlack, art.nr 102.004

Bänk förskoleklass, 1300 x 300 x 370 mm vit, art.nr 502.001 klarlack, art.nr 502.002

Rektangulärt bord, 1500 x 750 x 600 mm vit, art.nr 202.001 klarlack, art.nr 202.003

Runt bord, 1200 x 600 mm vit, art.nr 202.002 klarlack, art.nr 202.004

Förskoleklass 6 år

vit, art.nr 202.001 vit, art.nr 202.002
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Skola – elever & vuxna

ARTIKEL VIT KLARLACK

Skolstol med fotstöd, 450 mm klarlack, art.nr 103.001

Skolbänk/ elevbord, 600 x 500 x 700 mm klarlack, art.nr 203.001

Skolbänk/ elevbord, 600 x 500 x 700 mm klarlack m vit bordsskiva, art.nr 203.004

Skolbänk/elevbord 700 x 600 x 700 mm klarlack, art.nr  203.005

Skolbänk/elevbord 700 x 600 x 700 mm klarlack m vit bordsskiva, art.nr 203.006

klarlack, art.nr 103.001 klarlack m vit bordsskiva, art.nr 203.004klarlack, art.nr 203.001
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ARTIKEL VIT KLARLACK

Stol ungdom/vuxen, 450 mm vit, art.nr 104.001 klarlack, art.nr 104.002

Rektangulärt bord, 1500 x 750 x 750 mm vit, art.nr 204.001 klarlack, art.nr 203.002

Tilläggsbord m rundade hörn, 800 x 750 x 750 mm vit, art.nr 204.002 klarlack, art.nr 203.003

Bänk, 1300 x 300 x 450 mm vit, art.nr 504.001 klarlack, art.nr 503.001

vit, art.nr 104.001 vit, art.nr 204.002 klarlack, art.nr 503.001vit, art.nr 204.001
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Kapprum
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ARTIKEL VIT KLARLACK

Kapphylla 1 fack, 308 x 265 x 400 mm vit, art.nr 600.001 klarlack, art.nr 600.005

Kapphylla 2 fack, 600 x 265 x 400 mm, vit vit, art.nr 600.002 klarlack, art.nr 600.006

Kapphylla 3 fack, 895 x 265 x 400, mm, vit vit, art.nr 600.003 klarlack, art.nr 600.007

Kapphylla 4 fack, 1187 x 265 x 400 mm, vit vit, art.nr 600.004 klarlack, art.nr 600.008

Skohylla 1, 308 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.001 klarlack, art.nr 601.005

Skohylla 2, 600 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.002 klarlack, art.nr 601.006

Skohylla 3, 895 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.003 klarlack, art.nr 601.007

Skohylla 4, 1187 x 265 x 250 mm vit, art.nr 601.004 klarlack, art.nr 601.008

Skohyllorna kan både stå på golvet och hängas på väggen

Stövelförvaring 450 x 230 x 1030 mm klarlack, art.nr 602.001

Plats för 10 par stövlar

ARTIKEL STRL S/M STRL M/L

Skoskydd, 5 par strl S/M, art.nr 603.001 strl M/L, art.nr 603.002

vit, art.nr 600.004 vit, art.nr 601.004

Baksida skohylla – skohyllorna 
kan både stå på golvet och 

hängas på väggen

klarlack, art.nr 602.001
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Förvaring

ARTIKEL VIT KLARLACK

Materialhylla, 1200 x 300 x 800 mm vit, art.nr 400.000 klarlack, art.nr 400.001

Materialskåp/kudd- o filtskåp, 800 x 420 x 1260 mm klarlack, art.nr 401.001

Materialskåp / Madrasskåp, 1200 x 620 x 1200 mm klarlack, art.nr 401.002

Materialbyrå, 15 lådor, 1100 x 420 x 800 mm klarlack m vit front, art.nr 402.001

Materialbyrå, 5 lådor, 370 x 420 x 800 mm klarlack med vit front, art.nr 402.002

vit, art.nr 400.000 klarlack, art.nr 401.001 klarlack m vit front, art.nr 402.001
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Pedagogisk trappa

ARTIKEL VIT KLARLACK

Pedagogisk trappa, 1350 x 600 x 850 mm vit, art.nr 700.000 klarlack, art.nr 700.001
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MONTESSORITIDNINGEN  NR.3 2014

Nu kan alla få en egen “ÅKE”Med Bagatells låga pris och mängdrabatt (5 st) blir styckpriset endast 476 kr.

Prova vår NYA åkstol “ÅKE” – nu med: större sits, mjukare dyna, kraftigare underrede.
Styckpris: 595 kr eller köp 5 betala för 4Fakta: Sitthöjd 38-52 cm, vikt 5,7 kg. Höj- och sänkbar från alla håll.

Beställ hos: Bagatell musikprodukter 013- 527 50, info@bagatell.se eller www.bagatell.se – frakt och moms tillkommer.

595 kr

Upp och ner går barnen – om och om igen, skrattar Lotta. Jag har ställt ut den på alla våra förskolor och den används flitigt. Några förskolor placerar den vid ett fönster så att barnen kan kliva upp på trappan och vinka till sina föräldrar. 
Showroom
När allt stämde så bra med småbarns-möblerna beslutade sig Lotta för att även 

designa 6-årsmöbler och vuxenmöbler. Möblerna är i samma design som de små för att skapa en lugn och harmonisk mil-jö. Vuxenmöblerna är tänkta att användas i personalrum, i förskolerum och till och med i det egna hemmet om man vill. – Det händer att folk går förbi mitt showroom-fönster och spontant kikar in för att köpa en pottstol eller någon annan liten möbel till sitt barn. Tanken är att jag ska kunna visa upp mina möbler här och bjuda in skolor och andra intresserade. Här ska man kunna klämma och känna på möblerna. Jag får ofta höra ”Åh, så fina, men vem har råd att köpa dessa?”. 

Då blir jag så glad, dels för att de tycker om mina möbler, men också för att de just är riktigt prisvärda.  Mina kunder är väldigt nöjda och positiva, det gör att jag växer flera centimeter! Jag är ju en sådan hängiven montessoripedagog och att få möjlighet att hjälpa till att in-reda förskolor med vackra, tåliga möblersom barn själva lätt kan flytta, ger mig så mycket gott tillbaka, säger Lotta och 

glädjen och entusiasmen går inte att ta miste på. 

6

MONTESSORITIDNINGEN  NR.3 2014

För 30 år sedan fick hon boken 

”Barnasinnet” av Maria Montes-

sori i sin hand.  Sedan dess har 

montessoripedagogiken följt hen-

ne som en röd tråd genom livet. 

Lotta Mörner utbildade sig och 

startade flera montessoriförsko-

lor som hon idag fortfarande dri-

ver tillsammans med sin kom-

panjon. Men Lotta ville ännu mer 

– den kreativa ådran gjorde sig 

påmind när lednings- och ekono-

mifrågor tog för stor plats. Hon 

började designa småbarnsmöbler 

på kvällar och helger utifrån egna 

erfarenheter av hur barn vill ha 

det. Idag säljs hennes vackra 

möbler till förskolor runt om i 

landet.

Lotta har montessoripedagogiken i varje 

liten cell i kroppen. Hon har många sträng-

ar på sin lyra, och alla har de på något sätt 

med montessori att göra. Det var egentli-

gen hennes syster, förskollärare, som såg 

att Lotta hade det i sig redan från början.

– Ja, först fick jag den där boken  

Barnasinnet i min hand och kunde knappt 

sluta läsa. Det här är något alldeles särskilt, 

tänkte jag. Jag fick barn tidigt och har 

Från montessoripedagog till möbeldesigner

alltid gillat kreativa utmaningar 

även som förälder. Min syster 

sa att jag var en montessoripe-

dagog utan att veta om det. Jag 

bestämde mig då för att utbilda 

mig och hela min familj drogs 

in i den här fina pedagogiken. 

Det var helt underbart. 

Stark visionär

Efter att ha jobbat några år som montes-

soripedagog ville Lotta, som är stark 

visionär, tillsammans med en väninna ta 

steget att starta upp flera privata montes-

soriförskolor. De har nu blivit åtta stycken 

och till hösten startas även en grundskola 

i Solna.
– Mitt intresse för inredning och 

design hade jag med mig redan då. I de 

förskolor vi startade var vi noga med att 

skapa en fin miljö för barnen. Men också 

att erbjuda barnen en inredning som tålde 

en del. Jag kunde märka att till exempel 

stolarna i en montessorimiljö ofta gick 

sönder. Dessutom saknade jag kvalitets-

möbler med lite mer personlighet och 

som inte kostade så mycket. Efter att ha 

funderat ett tag, började jag utveckla min 

egen småbarnsstol; tålig, med fina former, 

och till ett billigare pris än de som fanns 

på marknaden. Nu var jag plötsligt inne i 

en helt annan bransch, det blev både tufft 

och helt fantastiskt roligt.

Designar utifrån egna erfaren-

heter
I processen med att utforma och designa 

gick Lotta på egna erfarenheter och 

kunde ganska snabbt hitta det hon ville 

ändra på och samtidigt tillföra något nytt.

– Jag har alltid tyckt att det är viktigt 

med en vacker och genomtänkt miljö för 

barn såväl som vuxna, vi påverkas av den 

miljö vi vistas i. Med tiden och genom 

utbildning har jag fått erfarenhet av hur 

barn rör och aktiverar sig i sin förskole-

miljö, säger Lotta. Barn lutar gärna på 

stolar, så jag gjorde en böj i ryggdelen 

för att det inte skulle kunna gå att ramla 

bakåt. De allra minsta fick en stol med 

armstöd så de kan sitta tryggt och säkert, 

säger Lotta. För att göra stolen mer 

hållbar är stolssidan tillverkad i ett enda 

stycke – utan skruv och spikar, vilket 

Lotta fått designskydd för. Och självklart 

provade hon stolarna först i sin rätta miljö 

– de klarade hanteringen från barnen 

alldeles galant. 

Möblerna harmoniserar med 

varandra

Nu vågade Lotta satsa på utvecklingen av 

sina barnmöbler och till nästa steg. 

        – Jag körde på med bord, hyllor, 

soffor, bänkar, kapp- och skohyllor, en 

pottstol – och en pedagogisk trappa. Nu 

harmonierar viktig sak att barn får en 

lugn och vacker miljö, att det inte blir 

ett hopplock av olika saker på förskolan. 

Barn tycker om att titta på vackra saker 

– om de har fint omkring sig blir det akt-

samma om dem. Så funkar vuxna, och så 

funkar också barn. Till min stora glädje 

fick stolen designpris, säger Lotta och det 

betyder att fler tycker som jag.

Pedagogisk trappa för de minsta

I hennes möbelkollektion finns också en 

pedagogisk trappa som gynnar barns

motoriska utveckling. Lotta, tillsammans 

med de flesta pedagoger och föräldrar, vet 

att små barn gärna vill gå i trappor.

– Det är en inneboende önskan hos 

barn att få utveckla den förmågan. Men 

vuxentrappor är farliga för barn och de 

vill ju gå själva såklart, vilket de ofta inte 

får. Med den här trappan kan de gå helt 

på egen hand och hålla sig utan att ramla. 

att Lotta hade det i sig redan från början.

– Ja, först fick jag den där boken 
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kunde ganska snabbt hitta det hon ville 

ändra på och samtidigt tillföra något nytt.

– Jag har alltid tyckt att det är viktigt 

med en vacker och genomtänkt miljö för 

barn såväl som vuxna, vi påverkas av den 

miljö vi vistas i. Med tiden och genom 

utbildning har jag fått erfarenhet av hur 

barn rör och aktiverar sig i sin förskole-

miljö, säger Lotta. Barn lutar gärna på 

stolar, så jag gjorde en böj i ryggdelen 

för att det inte skulle kunna gå att ramla 

bakåt. De allra minsta fick en stol med 

armstöd så de kan sitta tryggt och säkert, 

säger Lotta. För att göra stolen mer 

hållbar är stolssidan tillverkad i ett enda 

stycke – utan skruv och spikar, vilket 

Lotta fått designskydd för. Och självklart 

provade hon stolarna först i sin rätta miljö 

– de klarade hanteringen från barnen 

alldeles galant. 

Möblerna harmoniserar med 

varandra

Nu vågade Lotta satsa på utvecklingen av 

sina barnmöbler och till nästa steg. 

        – Jag körde på med bord, hyllor, 

soffor, bänkar, kapp- och skohyllor, en 

pottstol – och en pedagogisk trappa. Nu 

harmonierar viktig sak att barn får en 

lugn och vacker miljö, att det inte blir 

ett hopplock av olika saker på förskolan. 

Barn tycker om att titta på vackra saker 

– om de har fint omkring sig blir det akt-

samma om dem. Så funkar vuxna, och så 

funkar också barn. Till min stora glädje 

fick stolen designpris, säger Lotta och det 

betyder att fler tycker som jag.

Pedagogisk trappa för de minsta

I hennes möbelkollektion finns också en 

pedagogisk trappa som gynnar barns

motoriska utveckling. Lotta, tillsammans 

med de flesta pedagoger och föräldrar, vet 

att små barn gärna vill gå i trappor.

– Det är en inneboende önskan hos 

barn att få utveckla den förmågan. Men 

vuxentrappor är farliga för barn och de 

vill ju gå själva såklart, vilket de ofta inte 

får. Med den här trappan kan de gå helt 

på egen hand och hålla sig utan att ramla. 
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Nu kan du få hjälp att inreda dina lokaler via oss på 
C&L Förskolemöbler. Vi har mångårig erfarenhet av  
olika pedagogiska miljöer och stor kunskap om vad 
barn och vuxna behöver i sin dagliga arbetsmiljö.

NYHET! Få hjälp med att inreda dina lokaler

Telefon: 070- 749 21 99 eller 070- 279 03 88  
e- post: info@forskolemobler.com

www.forskolemobler.com 

Varmt välkommen att kontakta oss  
för mer information och offert

Vi erbjuder även handmålade namndekorationer  
på våra stolar eller soffor.
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NYHET! Få hjälp med att inreda dina lokaler

Telefon: 070- 749 21 99 eller 070- 279 03 88  
e- post: info@forskolemobler.com

www.forskolemobler.com 

Det är med stolthet vi presenterar våra möbler och hoppas att du  
ska tycka om dem lika mycket som vi gör. 

C&L Förskolemöbler AB:s affärsidé är att skapa en hel serie möbler 
med hög kvalitet. Vi erbjuder möbler som motsvarar de krav som ställs 
i offentliga miljöer och som klarar det dagliga slitage som hör till.

Våra möbler är designade i Sverige och tillverkas i Estland.

FAKTA
Tidlöst utseende 

Rundade hörn och mjuka former 

Tillverkade i trä

Hållbara och tåliga möbler.

Lättskött yta – Vit täckande färg eller klarlackade utan färg.

Miljövänliga färger.

2 års garanti.

OBS! Barnstolar utan armstöd packas och säljes om 2 st.

C&L FÖRSKOLEMÖBLER AB

är ett företag som tillverkar möbler till förskolor, skolor, 
vuxna och barnkammaren. Möblerna är tillverkade 
av trä och vår slogan är hög kvalitet, lång hållbarhet,  
tidlös design till ett konkurrenskraftigt pris.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU VÅRA MÖBLER VIA VÅR WEBBSHOP
www.forskolemobler.com

Här finns bilder och mer information om produkterna.  
Leveranstiden är ca 6 veckor om varan inte finns i lager.  
Du betalar med faktura. 

Varmt välkomna!
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Produktion: Rosalii Kom
m

unikation, 2015

Varmt välkommen att kontakta oss!
Telefon

Sofia Sjöblom 070 – 279 03 88
Lotta Mörner 070 – 749 21 99

E-Post
info@forskolemobler.com

Hemsida/webbshop
www.forskolemobler.com

Besök oss gärna i vårt Showroom på 
Askrikegatan 11
Ring för bokning

C&L FÖRSKOLEMÖBLER AB

är ett företag som tillverkar möbler till förskolor, skolor,  
vuxna och barnkammaren. Möblerna är tillverkade  

av trä och vår slogan är hög kvalitet, lång hållbarhet,  
tidlös design till ett konkurrenskraftigt pris.
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