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Möbelföretaget	  Kallin	  &	  Franzén	  	  
– åter	  ett	  fristående	  företag	  	  

	  
Peder	  Kallin,	  sedan	  många	  år	  vd	  på	  möbeltillverkaren	  Kallin	  &	  Franzén	  i	  Trädet	  mellan	  
Falköping	  och	  Ulricehamn,	  har	  tillsammans	  med	  Marita	  Kallin,	  förvärvat	  företaget	  av	  
Sonogruppen.	  Därmed	  står	  Kallin	  &	  Franzén	  åter	  på	  egna	  ben.	  
	  
Möbelföretaget	  Kallin	  &	  Franzen	  är	  sedan	  länge	  ett	  etablerat	  varumärke	  inom	  
möbelindustrin.	  Som	  tillverkare	  av	  främst	  sittmöbler	  för	  offentlig	  miljö	  bedriver	  man	  även	  
egen	  försäljning	  via	  rikstäckande	  återförsäljare,	  såväl	  i	  Sverige	  som	  övriga	  Norden.	  
	  
Sortimentet	  består	  främst	  av	  sittmöbler,	  där	  flexibla	  och	  anpassningsbara	  sektionsmöbler	  för	  
olika	  miljöer	  såsom	  förskola,	  skola,	  omsorg,	  personalrum	  och	  kontor	  –	  är	  något	  av	  företagets	  
signum.	  Klassiska	  soffgrupper	  för	  hotell	  och	  andra	  inredningsmiljöer	  ingår	  också	  i	  det	  
framgångsrika	  sortimentet.	  
	  
Sedan	  2000	  har	  Kallin	  &	  Franzén	  ägts	  av	  Sonesson	  Inredningar	  AB	  i	  Malmö	  och	  ingått	  i	  
koncernen	  Sonogruppen.	  Peder	  Kallin	  har	  växt	  upp	  inom	  företaget,	  var	  tidigare	  dess	  ägare	  
och	  sedan	  cirka	  20	  år	  dess	  vd.	  Möbelfirman	  startades	  redan	  1954	  av	  första	  generationen	  
Kallin,	  bröderna	  Leif	  och	  Urban	  samt	  kompanjonen	  Rune	  Franzén.	  I	  och	  med	  dagens	  förvärv	  
återgår	  alltså	  Kallin	  &	  Franzén	  till	  att	  vara	  ett	  fristående	  varumärke	  med	  familjen	  Kallin	  som	  
ägare.	  
	  
Såväl	  tillverkning	  som	  försäljning	  sker	  utifrån	  Kallin	  &	  Franzéns	  enhet	  i	  samhället	  Trädet	  
halvvägs	  mellan	  Falköping	  och	  Ulricehamn	  i	  Västergötland.	  Totalt	  är	  ett	  10-‐tal	  personer	  
sysselsatta	  i	  företaget	  som	  årligen	  omsätter	  15-‐18	  miljoner	  kronor.	  	  
	  
	  
	  
Frågor/kontakt:	  	  
Peder	  Kallin:	  0706	  –	  89	  82	  10,	  0515	  –	  511	  93	  
Marita	  Kallin:	  070	  –	  441	  18	  41,	  0515-‐514	  50	  
För	  information	  om	  produkter,	  se	  www.kallinfranzen.se	  
Adress:	  Kallin	  &	  Franzén,	  Börstigsvägen	  21,	  520	  26	  TRÄDET	  
	  
	  
	  
	  
	  


