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Tävling: Vinn Boullée, vår Newcomer 2015! 
Sedan lanseringen i februari har Boullée utan tvekan varit en av våra mest
uppmärksammade nyheter. Nu har du chansen att vinna den här nyskapande
sittmöbeln!
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Tävling:
Vinn Boullée, vår Newcomer 2015! 
Sedan lanseringen i februari har Boullée utan tvekan varit en av våra mest
uppmärksammade nyheter. Nu har du chansen att vinna den här nyskapande
sittmöbeln! Det enda du behöver göra är att gå in på vår Facebook-sida och
kommentera vårt tävlingsinlägg med vilket material och vilken färg du vill ha din
Boullée i samt var du tänker använda den.

Tävla här. Lycka till!

Om Boullée
Boullée är en mångfacetterad möbel som kombinerar egenskaperna av en
ergonomisk balansboll och en klädd skulptural stoppmöbel. Den unika formen
motverkar det monotona stillasittandet och ger en dynamisk sittupplevelse, där
du kan gunga och balansera på möbeln med hjälp av din kroppstyngd. Boullée
inbjuder till aktiva möten, men passar lika bra vid ett arbetsbord, i loungemiljöer
eller i entréhallar. Den kromade underdelen är försedd med gummiskoning,
överdelen går att klä i tyg eller läder. Design: Anders Johnsson

Ny säljare till Göteborg
med omnejd
Erik Johansson är 28 år,
utbildad ingenjör och
kommer närmast från ett
arbete som
säljare/produktchef på
ROL butiksinredning. Vi
tycker att Eriks kunskaper
känns spännande och
hälsar honom mycket
välkommen till oss.

Till kontakt

Ny utställning i vårt
showroom
Vårt showroom i Tranås
inreds just nu med nya
möbler, mattor, gardiner,
lampor och tapeter.
Utställningen är skapad
av arkitekt Marie
Oscarsson på Spectrum
Arkitekter och vi ser fram
emot månadsskiftet
november-december då
allt ska vara klart.

Filmen om Materia
Vi har haft filminspelning
här på Materia. Under två
dagar fångade vi hela vår
arbetsprocess, från
design till tillverkning. I
februari blir det premiär till
möbelmässan i
Stockholm. Om inte förr,
så hoppas vi att vi ses
där!

Materia AB
Box 340
Tranås 573 24
Sweden
+46 (0)140 - 38 56 00
info@materia.se

Följ oss på Facebook.
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