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Materia skapar rum för nyheter på
Stockholm Furniture Fair.
Den 5-9 februari premiärvisas Materias designnyheter 2019 på Stockholm Furniture Fair.
De nya möblerna har alla sitt eget uttryck och funktion, men är samtidigt tydligt präglade
av Materias identitet. Idén att designa möbler som underlättar för människor att mötas är
genomgående i de nio nya produkterna. Detsamma gäller montern där nyheterna visas.
Montern som är ritad av arkitekt Marie Oscarsson är uppdelad i flera individuella rum, där
ytorna skiljs åt med rumsavdelare. Upplägget ger besökaren möjligheten att uppleva
Materias nyheter i relevanta sammanhang, där möblerna grupperats i olika miljöer som
inspirerar och konkretiserar nyttan med respektive produkt.

Tobias Söder, försäljnings- och marknadschef på Materia, kommenterar nyheterna.
– I takt med att nya behov uppstår fortsätter vi att utveckla vårt sortiment. Vi har arbetat hårt
tillsammans med några av branschens bästa formgivare för att skapa möbler som överraskar
och attraherar. Efter förra årets lyckade introducering av CbM (Colours by Materia) utökar
vi nu antalet produkter som har CbM som standard. Vårt kompromisslösa förhållningssätt till
materialval och tillverkningsmetoder, resulterar nu i att bland annat fler möbler än någonsin
tidigare produceras med trä från ett ansvarsfullt skogsbruk.
Nyheterna för 2019 som lanseras på Stockholm Furniture Fair presenteras nedan.

ALTO fåtölj/soffa
Design: Mattias Stenberg
Alto är en lika välskräddad som mångsidig möbel
med den unika sitthöjden 630 mm. Designen
har enkelhet som ledord, vilket märks både på
formen och möjligheten att smidigt kombinera
flera enheter till större möbleringar. Möbelns
identitet förstärks av att plymåernas böljande form
syns både på insida och utsida och gör den 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 CbM* pulverlack.

ANAGRAM stol/karmstol
Design: Fredrik Mattson
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. Benen
går upp i en slinga bakom ryggbrickan och
erbjuder ett elegant handtag, allt för att stolen ska
vara så lätthanterlig som möjligt. Sits och rygg
har genomgående pressgjutna infästningsknappar
av aluminium som följer stativets färg. Armstödet
med ingjuten TPE ger en mjuk känsla samt skyddar bordsskivor vid upphängning. Anagram finns
oklädd, med klädd sits eller helklädd. Stativ i krom
eller CbM* pulverlack.

CAP pall
Design: Axel Bjurström, Mia Cullin
Cap är en lättplacerad pall inspirerad av fingerborgar. Den kompletteras nu med en helklädd
variant i tyget Remix från Kvadrat. Med tygets
många färgval går den att anpassa efter olika
miljöer. Den distinkta formen och den lätta vikten
gör den enkel att plocka fram för spontana möten
vid arbetsbordet, eller för att ge extra sittplatser i
mötesrum eller loungemiljöer. Som tillbehör finns
en staplingsvagn.

CREST bord
Design: Mattias Stenberg
Ett bord i en högre höjd med dubbla bordsskivor
som ger möjligheten att mixa olika material kompletterar Crest-serien. Ytan mellan skivorna skapar
utrymme för dold eller synlig förvaring. Välj båda
bordsskivorna i antingen glas eller trä eller mixa
glas med trä i massivt eller fanerat utförande.
Massiva skivor har en urfräsning som passar i
storlek för magasin. De gjutna benen förhöjer
ytterligare bordets sobra och gedigna intryck.
Bordet finns i flera format och fungerar lika bra
som solitär som i grupp. Stativ i krom eller CbM*
pulverlack.

CREST hörnbord
Design: Mattias Stenberg
Soffsystemet Crest får en naturlig uppdatering i
form av ett hörnbord vilket skapar en extra avställningsyta. Bordsskivorna finns i både massivt
och fanerat trä. De massiva skivorna har eleganta
urfräsningar i storlek som passar magasin. Benen
är formgivna för att bilda en vacker helhet tillsammans med intillsittande moduler. Öka komforten med en integrerad ljuskälla eller eluttag/USB.
Stativ i krom eller CbM* pulverlack.

NEO LITE fåtölj
Design: Fredrik Mattson
De vackra, rena linjerna i Neo Lite-serien återkommer i denna fåtölj. Fåtöljen har generösa mått
men upplevs ändå nätt tack vare sitt formspråk. Ett
lägre sittande gör att den passar in i olika loungemiljöer. Sittskalet i formgjuten plast kan fås oklätt,
med klädd sits eller helklätt och tillsammans med
trästativ alternativt trådstativ bildar den en elegant
enhet. En särskiljande egenskap för Neo Lite fåtölj
är att den med trådstativ är stapelbar. Trästativ
i vitpigmenterad ask, vit - eller svartbetsad ask.
Trådstativ i krom eller CbM* pulverlack.

PAX stol
Design: Fredrik Mattson
Med sin böljande form 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. Nytt
för i år är massiva vitpigmenterade, vit- eller svartbetsade askben som ger stolen ett elegant uttryck.
Pax stol är även tillgänglig med 4-bent stativ,
trådstativ samt 4-vingat stativ.

TODAY dagbädd
Design: Mia Cullin
En flexibel dagbädd som präglas av det intressanta mötet mellan textil och stål. Den strama men
ändå mjuka designen genomsyrar hela möbeln.
Som tillbehör finns en pöl och en ryggkudde som
båda är avtagbara med hjälp av vackra tygklädda knappar. Det avskärmande ryggstödet kan
monteras till höger eller vänster. Today passar lika
bra i kontorslandskapet eller loungen som i vilrummet. Stativ i krom eller CbM* pulverlack.

VAGABOND DUO bord
Design: Marie Oscarsson
Vagabond Duo är ett nytt kreativt bord med fokus
på möten. Till skillnad från Vagabond har den två
skivor i olika höjder. Den avskärmande mittgaveln
kan kompletteras med tillbehörslådor, magneter, klädkrokar eller whiteboard för att skapa en
funktionell och kreativ arbetsplats. Som tillval finns
också eluttag/USB integrerade i bordsskivan.
Bordets hjul gör det enkelt att flytta vid behov och
låsas för fast placering. Stativ i CbM* pulverlack
och stag i mattkrom.
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