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PRODUKT: RAL
DESIGN: Joel Karlsson
Mitabs ständigt populära serie RAL-stolar breddar sig ytterligare med en ny medlem. RAL-serien får
härmed ännu fler användningsområden. Joel Karlsson, designern bakom RAL, vill erbjuda en komplett
lösning med sittplatser för moderna miljöer.
Med sex olika uppsättningar stativ kan RAL användas i nästan vilket sammanhang som helst. RAL är en
sammandragning av Range for Activity and Leisure och som namnet antyder är målet att passa för ett
flertal miljöer och användningsområden. Sittvinkeln är ergonomiskt utformad och ger skonsam komfort
under användningen.
Den nya RAL-stolen är lätt, slitstark och smidig att stapla. De pulverlackerade stålbenen är helt gjorda av
återvinningsbart stål och består av upp till 60 % återvunnet material. Sitsen och ryggstödet är gjorda i ett
stycke av formpressat trä täckt med gjutet kallskum med valbar klädsel i flera tyg- och skinnalternativ.
”En produkts funktion kan inte skiljas från dess form, användarens upplevelse kommer från båda
delarna. Funktion och form måste vara ett. Det är ett synsätt jag och Mitab är helt eniga i.”
– Joel Karlsson

SPECIFIKATIONER
Material

Stativ: Ståltråd.
Sits: Formpressat trä med kallskum klädd i tyg eller läder.

Stativ: Standard RAL (svart, vit eller silver), krom, Selected RAL eller Anycolour RAL.
Sits: Klädd i standardtyg eller kundtyg. 		
		 			
H 100cm
Mått
B 55cm
D 48cm
SH 63cm
Färger

Alternativ

Barpall och stol/karmstol med fem olika stativ.
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PRESS
Ladda ner bildmaterial och produktfakta på vår hemsida www.mitab.se/press
För ytterligare information eller hjälp vänligen kontakta cissi.johansson@mitab.se
OM JOEL KARLSSON
Joel Karlsson är designchef, grundare och partner för Krook & Tjäder Design-avdelning. Krook & Tjäder
Design är baserat i Sverige och arbetar främst med föremål kopplade till arkitektur, som möbler och
belysning. Joel Karlsson, har stor erfarenhet inom designindustrin och en serie nära samarbeten med
svenska producenter, som Karl Andersson & Söner, Mitab, Örsjö, Zero, Assa, Nola och Glimåkra.
Krook & Tjäder Design arbetar med mottot “form följer forskning”, ett ordspråk som framgår av samspelet mellan Producent, Designer, Arkitekt och Användare.
OM MITAB
MITAB är ett svenskt designföretag med fokus på att förbättra kvalitén och funktion hos kontor och
offentliga lokaler. Mitab skapar tillsammans med etablerade och oetablerade designers möbler som är
innovativa, kreativa och byggda med en tro på att ärlighet varar längst.

