
2016-01-05 08:51Design meets news. No 7 2015

Page 1http://us10.campaign-archive2.com/?u=b2a955507a2003ab12053e960&id=5c5bb0867d&e=%5BUNIQID%5D

Ny utställning på Materia. 
Huvudkontoret i Tranås har genomgått en make-over signerad arkitekt Marie
Oscarsson, Spectrum Arkitekter. Bland annat är det vårt showroom som uppdaterats
med en helt ny utställning, men redan i entrén kommer du att märka att det är ett nytt
Materia du besöker.
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Marie Oscarsson har haft orden innovativ, omtänksam och inspirerande som
vägledning i arbetet för att skapa en nytänkande arbetsmiljö och utställning.
Resultatet känns Materia i varje detalj. Möblerna används som byggstenar i
rummen. Entrén har exempelvis möbler med sömnadsdetaljer och ett
formspråk med inspiration från kläder.
 
– Tanken var att försöka få in ett aktivitetsbaserat tänk. Övervåningen har plats
för koncentration, avskilt arbete och platser där man kan slå sig ner och kolla
mejlen (touch down). Här finns förstås ytor för spontana möten, kreativa,
interna och externa möten, lounge och matsalsmöbleringar. I entrén har vi
placerat alla kapphyllor och paraplyställ - de funktioner som finns i en entré.
Här använder jag också möbler som för tankarna till ytterkläder - exempelvis
Blanket med sin quiltade ullklädsel och Coat.

Julstängt på Materia
I år stänger vi för
julledighet 24/12-4/1.
Vi önskar dig en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt
År!

Newcomer 2016
Missa inte lanseringen av
2016 års Newcomer på
Stockholm Furniture Fair
9-13 februari. Liksom
tidigare år är Newcomer-
produkterna extra
utmanande designmässigt
och kreativt.

Till Newcomer

Bilder på kuddar
Nytt till webb och prislista
2016 är bland annat att vi
kommer att ha med bilder
på våra kuddar, som finns
i flera olika storlekar och
modeller.

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