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Utmärkelsen Newcomer  

är vårt sätt att hylla de 

unga, modiga formgivarna. 

Varje år sedan 2006 har vi 

utsett en vinnare med en idé 

som vi tycker förtjänar att 

bli verklighet och en del av 

vårt sortiment. Kanske är  

det du?



Platon pall
Design: Lucas E Hinnerud, 2010

Ola bord
Design: Akka, 2011

Mimic bänk
Design: Nathalie Adenling, 2013

Frame fåtölj
Design: Ola Giertz, 2014

Bin papperskorg
Design: Front, 2006

Ava konferensbord
Design: Märta Friman, 2006

Group of Trees rumsavskiljare
Design: Form Us With Love, 2007

Limpan pall
Design: Frida Ottemo Fröberg, 2008

Coat fåtölj
Design: Fredrik Färg, 2009

Silent Whisper bord
Design: Sigrid Strömgren, 2008

Boullée pall
Design: Anders Johnsson, 2015

?
Newcomer 2017

Är du vår nästa designer?
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Själva syftet med Newcomer är att ifrågasätta, tänka 
nytt och designa smart. Och det har Kaja Solgaard Dahl 
gjort. Kaja är utbildad formgivare vid Beckmans i Stock-
holm och har en master-examen från ECAL i Design for 
Luxury and Craftsmanship i Lausanne, Schweiz. Hennes 
design bygger på konstnärlig research med syfte att skapa 
möbler som tänjer gränser. Med sin nystartade studio 
AtelierKajaDahl fokuserar hon på samarbeten med före-
tag och kreatörer som delar hennes passion för karaktär-
istiska möbler, produkter och koncept som bygger på 
en bra story. Kaja Solgaard Dahl har just påbörjat sin 
professionella karriär, men har redan hunnit göra avtryck 

på designscenen. Dels som Materias Newcomer 2016, 
men också som en av årets examinerade designers i 
Wallpaper Magazine Graduation Directory. 
  Kajas bidrag till Materias sortiment heter Lean In. 
Möbeln utmanar det konventionella sättet att möblera 
och använda interiören och ger form åt ett naturligt bete-
ende — att luta oss medan vi står. Möbeln vägghängs 
och bildar ett inbjudande mjukt stöd för kroppen. Lean In 
passar särskilt bra i utrymmen med begränsad plats eller 
rum där man vistas en kortare tid eller vill skapa nya sätt 
att röra sig och interagera. 

Årets Newcomer  
Kaja Solgaard Dahl.



Lean In – från skiss 
till möbel.
Att bli Materias Newcomer är 
större än utmärkelsen i sig.
För  utom att du får lansera din 
design på en global mark-
nad får du också en värdefull  
insyn i hur det går till att ta en 
produkt från skiss till färdig 
möbel. Dessutom är det vår 
förhoppning att det blir start en 
på ett längre samarbete.

Möbeln är inte färdig 
i och med skissen. Den ska 
om  vandlas till en kommersiell 
produkt anpassad för pro-
duktion i större skala. Även 
den fasen är kreativ och krä-
ver ett aktivt engage mang 
för att nå det bästa resultatet.

Materias produktråd avgör vem som blir årets 
Newcomer. Kravet är att det ska vara en möbel som 
tänjer gränser och bygger på en analys som utma-
nar invanda beteenden och konventionell inrednings-
design. Precis som Kaja Solgaard Dahls Lean In. 

Möbelns komponenter beställs i olika versioner för att testa olika  
pro totyper. För Lean In blev det fyra stycken med allt från olika hårdhet på skum 
och form på kuddarna. Omsorgen om detaljerna i hantverket kännetecknar  
våra möbler. På Lean In märks det särskilt på tapetsering och stickningar.



Är din möbel årets 
Newcomer 2017? 
Ansök nu.
Om du har en spännande och innovativ idé 
som passar in i vårt sortiment, kan du bli vår 
Newcomer 2017 och få din produkt tillverkad av 
oss. Samtidigt får du en plattform för att skapa 
dig ett namn i designvärlden. Och vi hoppas att 
samarbetet fortsätter med fler möbler i många 
år framåt.

Skicka in ditt bidrag på materia.se/newcomer 
senast 1 september 2016. Lycka till!

Växel
Tel +46 140 – 38 56 00
Fax +46 140 – 38 56 01

Postadress
Materia AB
PO Box 340
SE-573 24 Tranås

Besöksadress
Bredkärrsgatan 7, Tranås, Sverige
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