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PRODUkT: AHOY
DESIGN: Daniel Enoksson
AHOY är ett karaktäristiskt sidobord, inspirerat av skeppspollare som används för att förtöja
båtar och fartyg. AHOY utvecklades av Daniel Enoksson som ett alternativ till det mer klassiska piedestalbordet, och bygger på vad som vid en första anblick kan verka vara en simpel
motviktsdesign.
AHOY bygger på en vacker kombination av precision och teknik. Sidobordet är formgivet och
tillverkat med fokus på att uppnå både en perfekt balans och en enkel och elegant slutlig
form.
Med en pelare i asymmetrisk askfaner och en något oval bordskiva ser det nästan ut som om
AHOY är på väg att välta, men pelarens vikt och vinkel fungerar som motvikt, och skapar ett
solitt och robust sidobord.
AHOY kan placeras så att det skjuter ut över en soffa eller en fåtölj, och då fungera som en
informell arbetsyta, och kan både användas som fristående bord eller i grupper om två, tre,
eller ännu fler.
AHOY är ett mångsidigt och solitt bord, perfekt balanserat för att passa alla offentliga och
privata miljöer.
“Bordet kan verka simpelt, men formgivningen har innefattat en lång utvecklingstid och
avancerade beräkningar för att få fanerkroppen att fungera perfekt med bordsskivan. Det är
dessa detaljer som utgör produkten.”
— Daniel Enoksson
“Skeppspollarens form är väldigt klar och tydlig, och man förstår instinktivt hur den skall
användas. Trots att den är så liten i förhållande till de båtar som den håller på plats, så är pollaren något man kan lita på. Dessa var några av de intryck som jag ville fånga i AHOY.”
— Daniel Enoksson
SPECIFIKATIONER
Material
Askfaner, formpressad plywood
Färger
Natur eller betsat utförande		
		
Dimensioner
L: 540mm x W: 500mm x H: 450mm
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PRESS
Bildmaterial och produktfakta finner du på vår hemsida www.mitab.se/press
För ytterligare information eller frågor, skriv till cissi.johansson@mitab.se
OM DANIEL ENOKSSON
Daniel Enoksson Studio ser varje projekt som en unik möjlighet. Ett individuellt tillvägagångssätt där samarbete med klienten är av yttersta vikt för att nå studions mål – hållbar
och tidlös design. Enoksson grundade sin egen studio i Stockholm 2008, efter examen från
Beckmans designhögskola. Studions samarbetspartners innefattar bland andra Mitab, HAY,
Svenskt Tenn, Inoff och David Design.
OM MITAB
MITAB är en svensk möbelproducent med fokus på att förbättra kvalitet och funktion i kontor
och offentliga rum. Genom samarbeten med både etablerade och unga designers skapar
Mitab möbler som är innovativa, kreativa, och skapade med övertygelsen att ärlighet varar
längst.

