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AGENDA 2014
5 juli - 3 AUGUSTI
semester på mitab

13 - 16 AUGUSTI
formex
stockholm, sverige

21 - 22 AUGUSTI
Workshop ung svensk form
Tranås, sverige

10 - 14 september
habitare
finland

clerkenwell design
week 2014

nya produkter snabbt
ut på marknaden

För tredje året i rad ställde Mitab ut på
Clerkenwell Design Week i London. Vi
visade några av årets nyheter och utvalda delar av vårt breda sortimentet.
Den gamla nedlagda fabrikslokalen, Farmiloe Building med dess
härliga atmosfär
Premiäröppningen
rymde både utställare och mängder av besökare. Det
var tre minst sagt lyckade
dagar och London visade
sig från sin bästa sida med
strålande solsken och underbar design.

Nya stolen RAL av Joel
Karlsson har snabbt hittat
ut på marknaden och Mitab
kommer inom kort att leverera ett stort antal RAL
RAL
till Atria Scandinavia. RAL
kommer att få flyttsällskap av bland annat vår nya modulsoffa Courage som är
formgiven av Marius Myking & Sverre
Uhnger.

Layer testad
I februari lanserade vi den
lätta och komfortabla trästolen Layer. Redan nu är
den testad och godkänd
hos SP i Borås. Väl betryggade om Layers kvalite kan vi
nu ta emot beställningar på allehanda utföranden. Layer är
formgiven av Oliver Schick.

9-15 september
paris design week
paris

13-21 september
london design festival
london

mitab i frankrike
Mitab förstärker sin internationella närvaro genom etablering i Frankrike. Sedan början av april representeras vi nu
av Thomas Barbier med bas
i Paris. Med lång erfarenhet
från branschen och en stor
kunskap om marknaden är
vi övertygade om att Thomas kommer att bli ett fint
tillskott i Mitab-familjen.

design junction

För många har Janne Söder varit ett välkänt ansikte med nära till skratt. Janne
har varit väl förknippad med Mitab. Nu
ger vi Janne långledigt och tackar för
trogen tjänst. Han lämnar
över ansvaret till Simon Eklund. Simon kommer närmast från Ire Möbler och
har en gedigen bakgrund i
Simon Eklund
möbelbranschen.

21-25 oktober
orgatec
köln

save the date
2014-08-28
Mitabs höga utvecklingstakt på nya
produkter är säkert väl bekant. Nu ber
vi er sätta ett kryss i almanackan för
28:e augusti. Då kommer vi
att lansera ett nytt tillskott
i produktsortimentet. Lanseringen kommer att ske
i Stockholm. Finns du inte
där kommer naturligtvis all information att kort därefter finnas tillgänglig på
www.mitab.se.

semester på intåg

Courage

simon tar över med
hjärta för mitab

17-26 oktober
biennale interieur 2014
kortrijk, belgien

Nästa internationella uppdrag för Mitab
är Design Junction och London Design
Week i slutet av september. Under designveckan pågår många utställningar
mässor och aktiviteter där det bästa
inom möbler, belysning och produktdesign från hela världen visas upp. För 4:e
gången finns Mitab med under denna
vecka. Vi kommer att visa fler nya produkter för den brittiska och internationella publiken.

Veckorna springer snabbt iväg och
sommaren har gjort sig påmind med
varma och soliga dagar. Det för tankarna till semester och Mitab kommer
att stänga fabrik och utleveranser under veckorna 2831 för att låta sin
hängivna personal njuta av lata
sommardagar. Vi
öppnar upp igen den 4:e augusti.
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.

PASSION CREATES GREAT THINGS

