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AGENDA 2015
14-19 APRIL
SALONE DEL MOBILE
MILANO

18-23 april
high point market
new york

stockholm furniture
fair 2015

Årets upplaga av Stockholm Furniture
Fair är avslutad. Vi sammanfattar en
succéfylld vecka med ny monterdesign
där stort fokus låg på att skapa olika
miljöer, nya produkter och fantastiskt
många nya kontakter. För de allra flesta
besökarna fanns några nya bekantskaper att upptäcka. Så som Transfer av
HOWL Design Studio, Cluster och Cumulus 5K av Jonas Wagell och Row of av
Daniel Svahn. Se film från montern här.

11-17 maj
melbourne international
design week

på Monopolet i Stockholm. Formgivare
är Daniel Svahn och Jonas Wagell, båda
sedan tidigare representerade
med produkter i Mitabs
sortiment.
Se mer från
eventet här.

row of
Row of av Daniel Svahn är en förvaringsserie för det moderna kontoret där
färgmöjligheterna är oändliga. Inspirationen till Row of har Daniel hämtat från
byggnaders sätt att samspela med varandra så som nivåskillnader och färgsättning. Row of har redan blivit mycket
omtalad i press med fin kritik. Mer om
Row of här.

we look good
togheter
Mitab avslutade 2014 med ytterligare
en produktlansering. Den 11 december lanserades produkterna Row of,
Cluster och Cumulus 5K på ett event

cluster & Cumulus 5K
Cluster är en bordserie med mjuka,
attraktiva former. Stora rundade hörn

19-21 maj
clerkenwell
design week, london

11-14 juni
Berlin
design week

på bordsskivorna ger ett inbjudande
och mjukt intryck. Mer om Cluster här.
Cumulus serien har förstärkts med en större
5 sidig puff för
ett mer flexibelt
sittande. Cumulus puff
gör sig utmärkt i lounger eller
väntsalar där syftet
är att skapa en dynamisk men ändå mjuk
miljö.
		
Mer om Cumulus här.

clerkenwell
design week 2015
Planeringen kring Clerkenwell
design week är i full gång på
Mitab. Den 19 maj öppnas portarna till Farmiloe Building. Det
blir fjärde året i rad som Mitab
ställer ut i den härliga atmosfären som den gamla nedlagda
fabrikslokalen bjuder på. Några
av våra nya produkter kommer att finnas på plats och andra utvalda delar ur
vårt breda sortiment. Vi hoppas på 3 givande dagar med många besökare och
utsökt design.

5-12 september
paris
design week

19-27 september
london
design festival

kungälvs stadshus
inreder med mitab
Kungälvs stadshus har genomgått en
omfattande modernisering med tillbyggnader och renovering. Det har
blivit en uppdatering av möblerna och
där har bl.a. Mitab varit inblandade med
produkter som Unit
och Mute av Joel
Karlsson, Button av
Form Us With Love,
och Montmartre bord av Jonas Wagell.

Colour Emotions
Sara Garanty och Åsa Lagerwall heter
skaparna till utställningen Colour Emotions som ägde rum under mässveckan
där några av Mitabs
produkter var en del
av utställningen. Colour Emotions gick
ut på att utforska
gränserna mellan tomrum och närvaro,
där allt är accepterat. Det uttrycktes
med begreppen färg, form och känslor.
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 klicka här och ange
ditt önskemål så tar vi bort din adress från maillistan.

PASSION CREATES GREAT THINGS

