
Design- och inredningsföretaget Materia fortsätter att utveckla genomtänkta möbler för den moderna 
arbetsplatsen. För hösten presenterar de flera spännande kompletteringar och förfiningar inom de 
befintliga produktserierna Alto, Today, Pax och Anagram. Allt i Materias anda att designa möbler 
med funktion som underlättar för människor att mötas.

Tobias Söder, marknads- och försäljningschef på Materia, kommenterar nyheterna.
– Att ständigt utveckla vårt sortiment ligger i vårt företags DNA. Det gäller såväl helt nya produkter 
som mindre kompletteringar. Vår lyhördhet för marknadens behov och önskemål är extrem, det 
tillsammans med vårt kompromisslösa förhållningsätt till materialval och tillverkningsmetoder är en 
stor förklaring till vår framgång.
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Ytterligare sitthöjd på Alto
Design: Mattias Stenberg

Alto fåtölj och soffa med sitthöjden 630 mm, som var en av nyheterna på Stockholm Furniture Fair 
i år, kompletteras nu med sitthöjden 450 mm. Den nya sitthöjden passar utmärkt för till exempel 
loungemiljöer. Designen på Alto skapar möjligheter att smidigt kombinera flera sittelement till 
större möbleringar. Plymåernas böljande form gör möbeln lika vacker från alla håll. Insydd ficka 
för meny eller magasin på valfri sidogavel är tillbehör. Alto kan beställas som fåtölj, tvåsits-, 
tresits- eller hörnsoffa. Stativ i krom eller i ”Colours by Materia” kulörerna rosa, rödorange, 
stormblå, grön, vit, grå, mörkgrå eller svart.



Today får även lång rygg
Design: Mia Cullin

Dagbädden Today får nu en variant med lång rygg. Det innebär att dagbädden också kan 
användas som soffa. Den kompletteras även med ett skoskydd som tack vare kardborreband 
enkelt kan tas av och sättas på. Den strama men ändå mjuka designen för Today genomsyrar hela 
möbeln som också finns med kort rygg. Ytterligare ett tillbehör är en pöl som är avtagbar med 
hjälp av vackra tygklädda knappar. Today passar lika bra i kontorslandskapet eller loungen som 
i vilrummet. Stativ i krom eller i ”Colours by Materia” kulörerna rosa, rödorange, stormblå, grön, 
vit, grå, mörkgrå eller svart.



Fler stativvarianter på Pax
Design: Fredrik Mattson

De redan många alternativen på benstativ blir nu fler för produktserien Pax. Med det nya 
4-vingade, vridbara stativet blir stolens användningsområden obegränsade. Den rymliga 
designen på Pax ger stolen hög sittkomfort på liten yta. Formspråket gör Pax till en stol som följer 
och avlastar kroppen. Pax har ett formsprutat plastskal och går att beställa utan klädsel alternativt 
med klädd sits eller som helklädd. Välj mellan 4-bent stativ i metall eller trä, trådstativ, 4-vingat fast 
stativ eller 4-vingat vridbart stativ i krom eller ”Colours by Materia” kulörerna rosa, rödorange, 
stormblå, grön, vit, grå, mörkgrå eller svart.



Specialdesignat kopplingsbeslag till Anagram
Design: Fredrik Mattson

Ett designat kopplingsbeslag, anpassat för stolen och karmstolen, är en nyhet för Anagram. 
Stolens starka identitet tillåter den att antingen vara lekfull och färgglad eller sofistikerad och 
sparsmakad. Med ett robust stativ och genomtänkta detaljer klarar stolen tuffa miljöer. Anagram 
finns oklädd, med klädd sits eller helklädd. Stativ i krom eller i ”Colours by Materia” kulörerna 
rosa, rödorange, stormblå, grön, vit, grå, mörkgrå eller svart.
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