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Materia firar 25 år
med 9 designnyheter.
När vårt företag grundades 1992 var det med en tydlig idé som startpunkt. Vår
möbeldesign skulle alltid utgå från användaren. Vi ville hitta sätt att förenkla vardagen med
lika genomtänkt som estetisk formgivning. Och det gör vi fortfarande. I år presenterar vi 9
designnyheter som kompletterar ett redan brett sortiment av möbler för den moderna
arbetsplatsen.
Mer information om våra möbelnyheter och formgivare hittar du på materia.se

Park
Vår Newcomer 2017 är en soffa designad för att skapa en utomhuskänsla inne.
Inspirationen kommer från den välbekanta parkbänken, men här presenteras den i en ny
tolkning som både är intressant att se och skön att sitta i. Även om man direkt tänker grönt
när man ser en parksoffa framför sig kan utförandet varieras. Ribborna kan beställas
klädda i flera olika tyger och lika gärna ge känslan av ruff betong som grönskande oas.
Design: Märta Hägglund, Sanna Gripner

Patch
Det som gör den här pallen unik är tillverkningen. Sitsen är uppbyggd av tre delar som
tapetseras med spilltyg från vår egen produktion. Varje del får ett eget tyg, men alla håller
sig inom en av sju specifika färgskalor. Hur din Patch kommer se ut styrs alltså av vilket
tygspill vi har för tillfället. Därför kan du aldrig veta exakt vilka texturer eller nyanser din
Patch kommer att få, bara att den kommer att hålla sig inom den färgskala du valt. I
gengäld får du en väldigt unik möbel, tillverkad med omtanke om vår miljö.
Design: Axel Bjurström, Mia Cullin

Kaloo
Inspirationen bakom den här barpallen är hämtad från olika håll, bland annat skandinavisk
möbeldesign. I mötet skapas en minimalistisk, samtida barpall. Raka linjer ger en stabil
bas som mjuknar i generösa kurvor upp mot sitsen. Kontrasten mellan underredet och den
rundade överdelen gör Kaloo till en barpall som passar i de flesta sammanhang.
Design: Karim Rashid

Sumo
Som namnet avslöjar är Sumo en serie stadiga, bredbenta bord i stora format. De tar för
sig, ger rummet karaktär och bjuder in till aktiva möten. Du kan beställa Sumo med en
rund, kvadratisk eller rektangulär bordsskiva. Samtliga finns med eluttag som är placerade
direkt i bordsytan och lätta att komma åt.
Design: Fredrik Mattson

My Place
Det här bordet bygger på idén att sitta tillsammans men samtidigt ge varje användare
tillgång till sin egen arbetsplats, med skärmar som ger avskildhet. My Place finns i två
storlekar och i olika utföranden på bordsskivor och lack på stativ.
Design: Anders Berg, Steinar Hindenes, Petter Knudsen

Curling
Ett flexibelt bord för den moderna arbetsplatsen. Curling ser ut att sväva lätt över golvet
och med hjälp av ett infräst spår på bordsskivans undersida drar du enkelt bordet till dig
eller åt sidan för att frigöra plats. Den assymetriskt placerade stolpen gör det enkelt att få
in bordet över exempelvis en soffkant för att skapa en ergonomisk och bekväm arbetsplats.
Design: Axel Bjurström

Mr T
Mr T bjuder in användaren att variera sin sittställning. Du kan sitta rakt, på kanten eller
gränsla pallen. Genom att möblera med flera Mr T och placera dem i olika riktning i rummet
skapas en intressant miljö som uppmanar till samtal och interaktion.
Design: Roger Duverell, Ola Giertz

Sense
Sense ger ett lika mjukt som unikt intryck genom sin formgivning. Inspirationen kommer
bland annat från klänningar med empireskärning, där veck och rynkor som bildas ger en
mer organisk form. Designen gör Sense till ett utmärkt val när du vill skapa en inbjudande
känsla.
Design: Mia Cullin

Discover
I det här tidsskriftstället är det magasinens framsidor som får glänsa. Genom att anpassa
vilken tidning som står längst fram väljer du hur Discover ska komplettera inredningen i
rummet. Hyllan är tillverkad i transparent akryl och monteras med beslag som skapar en
effektfull distans till väggen.
Design: Monika Mulder
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