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AGENDA 2014
17-20 maj
icff 2014
new york

20-22 maj
clerkenwell design
london

STOCKHOLM FURNITURE
FAIR 2014
I februari var det åter dags för mässan
som alla samlas runt i Skandinavien.
Mitab ställde ut under sitt nya koncept
Mi World (utläses My World). I en inramad monter
med fokus
på
miljö
visade
vi
upp 6 nya
p r o d u k t e r.
Montern var
skapad av Maria Mattsson, student på
Konstfack. Den tuffa satsningen på nya,
internationella produkter av unga formgivare fortsätter. Mässan i Stockholm
framträder mer och
mer som en av de
absolut starkaste när
det gäller ”Contemporary design”. SFF
får en allt tydligare
internationell karakatär med 27% av besökarna från 90 olika
länder, vilket är helt i
Meeting point på
mässans entrétorg.
linje med Mitabs amBoet, design Note och
bition att utvecklas
Unit bord, design Joel
internationellt.
Karlsson

26 maj - 1 juni
Berlin design week
berlin

5 juli - 3 AUGUSTI
semester på mitab

4 nYA UNGA FORMGIVARE

Sverre

Daniel

Oliver

Brad

Mitab presenterade 4 nya formgivare
vid årets mässa i Stockholm. Sverre
Uhnger, norsk formgivare bosatt i Oslo
har skapat soffsystemet Courage tillsammans med Marius Myking. Daniel
Enoksson, Stockholm presenterade sin
första Mitabprodukt, barpallen Nudo.
Oliver Schick från Tyskland har under
ett par års tid tillsammans med Mitab
utvecklat Layer, en helt ny trästol och
Brad Ascalon från New York, USA lanserades med Caslon, en soffa och fåtölj
med exklusiv sittkomfort.

VÄLGÖRENHETsAUKTION
Under maj månad genomför Mitab en
välgörenhetsauktion till förmån för UNG
Svensk Form i samarbete med Lauritz.
com. Var med och bjud
på designprodukter från
Mitab.

9-15 september
paris design week
paris

13-21 september
london design festival
london

CLERKENWELL DESIGN
WEEK I LONDON
I slutet av maj ställer Mitab återigen ut
på underbara Clerkenwell Design Week.
Några dagar i fantastiska London med
korta promenader mellan olika
utställningar
och showroom
Caslon soffa, design Brad
kan varmt re- Ascalon kommer att visas
under CDW 2014.
kommenderas.

Ångpanneföreningen
inreder med mitab
Klassiska företaget ÅF,
Ångpanneföreningen har
gjort om inredningen på
Göteborgskontoret. Tillsammans med Shape
arkitekter har de nya lokalerna uppdaterats med möbler från
bl.a. Mitab. Button sittpuff, design Form
Us With Love och eleganta
Montoya barpall, design
Ingrid Backman, White Arkitekter finns med i projekMontoya, design tet som uppmärksammats
Ingrid Backman, av bl.a. City Mark.

17-26 oktober
biennale interieur 2014
kortrijk, belgien

21-25 oktober
orgatec
köln

MILANO 2014
Möbelmässan i Milano är nyligen avklarad. 9 svenska utställare deltog och höjde intrycket från mässan. Vår uppfattning är att svensk design och svenska
designföretag
står sig väl i den
internationella
konkurrensen.
Kanske
finns
Mitab med kommande år. 2014 var vi representerade i
utställningarna ”The Scale of Things”
med Tonic av Jonas Wagell samt i ”Swedish Design Goes Milan” med Montmartre stol, även den av Jonas Wagell.

PERSONALFÖRSTÄRKNING
Mitab är nu inne i en utvecklande period där vi behöver hitta fler händer och
hjärtan för att ta hand om våra kunder.
Vi kommer inom kort att välkomna 4
nya medlemmar i Mitabfamiljen. Mer
info finns på www.mitab.se eller www.
facebook.com/mitabdesign.
AVREGISTRERING
Mitabs nyhetsbrev ges ut 3 gånger per år. Om du av någon anledning inte vill att vi skickar det till dig så kan du svara på det här mailet och ange ditt önskemål så tar vi bort din adress från maillistan.

White.

PASSION CREATES GREAT THINGS

