VI GÖR NYA AVTRYCK PÅ MÄSSAN!
I år kan du hitta eye catchers och utvalda godbitar av
våra möbler på fler ställen på mässan:
Hall A, monter A20:12 som är vår ”vanliga”
basmonter med nästan 240m² spännande nyheter.
Hall A, Sittyta A20:22 I mittgången utanför vår
monter kan du vila i ”BIXIB” från Adrenalina.
Hall C, monter C14:31 I Designhallen visar Et al. upp
sig under sitt nya namn. Namnet speglar det nya
moderna ”metalmobil” och deras fokus på
väldesignade möbler med rätt attityd & personligt
uttryck.

INBJUDAN - Enjoy The News!
Välkommen på visning av 2020 års nyheter.
På årets Stockholm Furniture Fair har vi en skön mix av möbler för ”alla rum”!
Allt från nya spännande stoppmöbler, trä- & plastskalstolar till det senaste inom utemöbler.
Fokus ligger på Nyheter & Bästsäljare.
ERBJUDANDE: Samla ihop några kollegor och förhandsboka en presentation*
så bjuder vi på entrébiljetten!
(*tidsåtgången kan anpassas, men räkna med 20-30 minuter)

Vi och representanter från fabrikerna finns på plats med dryck, tilltugg och massor
av nyheter. Bokar er gör ni via länken nedan till höger – dock senast den 24/1.
Ange önskad dag och tid samt namn på de som vill ha biljett - men dröj inte för
länge – de bästa tiderna blir snabbt fullbokade!
Vi ses i vår monter A20:12 (långt ner i mittgången i hall A)!
Välkomna hälsar Team SVEA!

OBS! Vi har ett begränsat antal fribiljetter till mässan för de som bokar en tid,
så var ute i god tid för att säkerställa era fribiljetter (först till kvarn gäller).

Vermobil

Et al

Kan man verkligen överträffa DESIREE?!

Myror, Myror – flera Myror!

De senaste årens succémodell får nu intern
konkurrens av två nya loungegrupper;
QUATRIS LOUNGE & MIAMI = Mysläge!
Dessutom nya spännande stolar och bord
helt i galvaniserat stål.

Favoriten MYRA ritas nu in av flera större
arkitektkontor på hotell & restauranger, och nya
ben och lösningar gör att våra ÅF placerar
Myror även i konferens- & receptionsmiljöer.
Nu kommer nästa steg; MYRA Öronlappsfåtölj
och soffa – det luktar succé lång väg igen!
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Domingo / Adrenalina

Hantverk sedan 1881 tar ny form!

Mjuka efterlängtade nyheter!

TUK familjen växer med den nya fina
loungefåtöljen ”Big Tuk” med skandinavisk
touch och till ett fantastiskt pris!
Se också modellerna TUK, APRIL och 0042
förvandlas från klassiska klädda trämöbler till
moderna tidslösa stolar på smala metallben!

Italienska DOMINGO visar upp ZELIE - en ny
familj stoppade mjuka sköna fåtöljer & soffor!
Modulsoffan LIZZY får en efterlängtad
efterföljare; NANA! Tuffare, skönare, modernare
– och fortfarande med samma unika
möjligheter att göra kundanpassade lösningar!

Gaber

Corbetta

Nardi

Använder spillet!

Återvinning vinner i längden!

Grönt är skönt!

Stolen FULLER med ett 3-

Vår italienska bordsfabrik har nya

NARDI är en av världens större

dimensionellt sittskal designad av
Marc Sadler – nu med ett helt nytt
benstativ i cool design.
Upplev också EPICA ECO, tillverkad
helt av produktionsspill!

tuffa bordsskivor av återvunnet trä
som ger varje skiva sin egen unika
prägel!
Se också ARPA´s nya laminat samt
TETRIS stativet i nytt utförande!

tillverkare av solsängar och
utemöbler i polypropen.
Förra årets stora nyhet,
modulsoffsystemet KOMODO,
visas i nya läckra färger och tyger.
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