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en självklar produkt i framtidens kontorsmiljö
Synen på arbetsmiljöns betydelse och utformning har förändrats. I den kommande
arbetsgenerationen, den s.k. generation Y
kommer miljöerna att se helt annorlunda ut
än idag.
Mitabs kontinuerliga och helhjärtade satsning på samarbete med unga formgivare är
en betydelsefull anledning till att Mitab kan
utveckla designprodukter för framtidens arbetsplatser med stor framgång.
Mute är en serie möbler, utvecklad för att
kunna bidra till en varierad och kreativ arbetsplats. Produktens förmåga att skilja av
användaren från omgivningen är något som
kan uppskattas i de flesta miljöer. Med smart
möblering kan man skapa rum i rummet och
få en ”privat” sfär att arbeta i. Den karaktäristiska knappen i ryggen från systerprodukten Stereo har fått följa med
till Mute.
Inspirationen till namnet Mute kommer från den klassiska Stereoapparatens knapp för tyst läge. Något som är väl
kopplat till produktens tänkta användning. Mute finns som 1-sits, 2-sits och 3-sits i valfri stativ kulör och tygkonfiguration.

joel karlsson
Joel Karlsson har sedan många år arbetat tillsammans med Mitab. De första kontakterna mellan Joel och Mitab
togs redan då Joel studerade. Under de senaste åren har Joel formgivit flera framgångsrika produkter för Mitab,
såsom Unit bord, Tweed stol, Stereo soffa, Anywhere papperskorg m.fl. Joel Karlsson är född 1975 i Göteborg och
arbetar huvudsakligen som industridesigner. Han har studerat industridesign och arkitektur i Sverige och utomlands. Efter studierna jobbade Joel som assistent till Konstantin Grcic i München. Därefter startade Joel det egna
företaget Joel Karlsson Design. Numera arbetar Joel med design och produktutveckling på Krook & Tjäder Arkitekter.
För ytterligare information, bilder eller om du vill låna Mute 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.
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