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PRODUKT: TREET
DESIGN: Morten & Jonas
TREET är ett lekfullt soffbord i den mindre skalan, uppbyggt kring tre individuella element.
Bordet, formgivet av Morten & Jonas, bryter monotonin hos den enhetliga bordskivan, och
ger istället en lekfull komposition av ytor och färger till interiören.
TREET består av tre ytor i massiv ask som tillsammans utgör en komplett bordskiva och ger
bordet dess unika och spännande karaktär.
Bordets namn, TREET, är passande nog det norska ordet för både trä och tre. Denna trio
av ytor ger bordet ett ramverk och struktur, utan att för den skull ta överhanden. De olika
elementen skapar genom variationer i storlek och ytbehandling ett distinkt och dynamiskt
mönster över bordsskivan.
TREET finns i både rektangulär och cirkelformad version. Båda borden består av en del i klarlackad ask tillsammans med två färgade ytor. Andra färgkombinationer kan specialbeställas.
Det djärva och grafiska TREET är ett idealt soffbord för både offentliga och privata miljöer.
“Centralt i formgivningsprocessen är ett slags lekfullt spel med vad en bordskiva är; ett försök
att bryta mot förväntningarna och skapa ett helt nytt uttryck för vad en bordskiva kan vara.”
— Morten & Jonas
“Vi ville sätta fokus på den fragmenterade ytan, så vi reducerade alla övriga element till ett
slags enkel ramverk. Denna enkla struktur gör det också lätt att plocka isär och sätta samman
bordet igen.”
— Morten & Jonas
SPECIFIKATIONER
Material
Massiv ask, lackerad stålram
Färger
Natur eller betsat utförande		
		
Dimensioner
Rektangulärt
L:800mm x W: 450mm x H: 330mm
Cirkelformat
D:900mm x H: 330mm
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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 MORTEN & JONAS
Morten & Jonas arbetsmetod grundas i tron på att utveckla idéer tillsammans. Deras arbete
bygger på relationen med dem de arbetar med, eller mellan de tekniker och material de
använder. Duon grundade sin studio i Bergen, Norge, efter examen från Konst- och Designskolan i Bergen, och har sedan dess samarbetat med företag som Ligne Roset, Northern
Lighting, Bolia, Souda och Mitab.
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.

