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naturen som inspiration och miljön i fokus
Boet är inspirerad av fåglars hem bland träden. Upphöjt,
skyddat, buret av ett starkt träd finner man Boets mjuka
runda form. Kontrasten mellan material med skilda funktioner skapar dynamik. Hård metall i olika kulörer signalerar
styrka och spänst. I metallskålen en mjuk form av kork att
sitta på, varmt och välkomnande.
Boet representerar till stora delar de värden som är centrala och viktiga i vår designstrategi. Kreativitet, nytänkande i
material och estetisk omsorg gränsande mot grafisk design,
säger Marcus Torstensson, designchef på Mitab.
Boets sits är tillverkad av kork, ett naturmaterial som produceras från korkeken utan att träden behöver avverkas.
När korkeken är 25år gammal kan korken skördas för första
gången. Därefter avlägsnar man barkens yttersta lager var
7-10:e år. Kork är ett tåligt och slitstarkt material som passar
väl i inredningsammanhang.
Genom samarbetet med NOTE förstärker nu Mitab sin position som ledande i samarbete med unga formgivare.

note design studio
NOTE är en Stockholmsbaserad designstudio grundad 2008. För NOTE är design en essentiell del av vår samtid,
ett sätt att synas, sälja och utvecklas. NOTE arbetar med att ta fram innovativa idéer, designkoncept och strategier för få varumärken att noteras/uppmärksammas och därigenom skapa lönsamhet. Genom att uppmärksamma det unika och förstärka vill NOTE skapa produkter som berör och NOTEras.
NOTE består av Alexis Holmqvist, Susanna Wåhlin, Daniel Heckscher, Johannes Carlström, Kristoffer Fagerström
och Cristiano Pigazzini.
För ytterligare information, bilder eller om du vill låna Boet till fotograferingar, kontakta Linda Lorant, Mitab
tel 0140-38 55 89, e-post linda.lorant@mitab.se.
Bildexempel, fler val på www.mitab.se

Mitab är ett av Sveriges ledande designmöbelföretag för offentlig miljö.
Satsning på konceptuella produktserier och unga formgivare utmärker
Mitabs allt mer framträdande roll på marknaden. Med mer än 30 års
erfarenhet och med utgångspunkt i den småländska industritraditionen
utvecklar och tillverkar Mitab möbler för interaktion och paus.

www.mitab.se

