
BIG SUR

Fogia Head Office +46 (0) 8 – 556 09 100 & Concept Store +46 (0) 8 – 556 09 120 • Finnboda Varvsväg 19 A, 131 72 Nacka, Sweden • info@fogia.se • www.fogia.se

Big Sur SIMON KLENELL OCH KRISTOFFER SUNDIN

Ben: Massiv ek

Toppskiva/hyllplan: Härdat och 

infärgat 10 mm glas

OBS! Hyllplanet är endast avsett 

för tidningar och andra föremål, 

och skall inte användas som fotstöd.

Toppskiva: 95 x 95 cm

Hyllplan: 76 x 76 cm

Totalhöjd: 45 cm

MATERIAL DIMENSION

Legs: Solid oak, three 

recommended colours

Top/shelf: Tempered, coloured 

10 mm glass

Note! “The shelf is only intended 

for newspapers and other items, 

and should not be used as a 

footrest.”

Top: 95 x 95 cm

Shelf: 76 x 76 cm

Total height: 45 cm

big sur är ett elegant och nyskapande soffbord där glasskivorna som bordet består av går 
att få i fyra olika färger. Genom att mixa och kombinera olika färger på topp- och botten-  
skiva får bordets skugga olika överlappande nyanser.  De många kombinationerna gör det 
lätt att skapa intressanta variationer. big sur är ett område i Kalifornien som erbjuder 
dramatiska vyer och drömmen om ett fritt liv (då det även huserar den populära Highway 1). 

Bordet fyller ett behov på marknaden för större soffbord som passar både i större hus för 
hela sittgrupper, men också som vardagsbord i mindre lägenheter. big sur är ett samarbete 
mellan glasformgivaren simon klenell och möbelsnickaren kristoffer sundin. 
Fogias skickliga hantverkare har sedan fått de komplicerade lösningar att verka enkla.

Big Sur is an elegant and innovative coffee table made up of glass sheets available in four different 
colours. Mixing and matching the colours on the top and bottom layer means the table’s shadow 
casts different shades. The numerous possible combinations make it easy to create interesting 
variations. Big Sur is an area of California with dramatic views, epitomising the dream of a free 
and wonderful life (and the reason why so many people choose to drive the popular Highway 1). 

The table fills a gap in the market for large, elegant coffee tables that not only fit in larger homes, 
where they are surrounded by an entire seating group, but also work as an everyday table in 
smaller apartments. The table is the result of a collaboration between glass designer Simon Klenell, 
a wood expert Kristoffer Sundin. Fogia’s skilled craftspeople have addede their expertise to make 
complicated solutions look easy.


