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 Höstens invigning välkomnar 60 butiker 
 
Under hösten 2013 invigs en helt ny del i Täby Centrum, redan nu kan centrumchef Christoffer 
Lind avslöja flera nya hyresgäster som kommer att förstärka centrumets utbud då den Södra 
utbyggnaden invigs.  

 
När nya Täby Centrum står klart år 2015 kommer det att omfatta en total area om 78 000 m

2
 och 

bestå av ca 260 butiker. Kunderna kan se fram emot flera mode- och livsstilsbutiker. Även 
restaurangutbudet spetsas och utvecklas enligt Unibail-Rodamcos koncept ’the Dining Experience’. 
Denna satsning fokuserar på mat- och restaurangupplevelsen och lyfter utbud och atmosfär till en ny 
dimension. Här kommer Vapiano att etablera sin första restaurang utanför centrala Stockholm, och 
Melanders öppnar en 1000 m

2
 stor saluhall som förutom restaurangerna Tysta Mari och Melanders 

brasseri även kommer att erbjuda ostaffär, brödbutik, kyckling rotisserie och ostronbar. 
 
Under hösten 2012 invigdes flera nya butiker i centrumet, bland annat flyttade två efterlängtade 
hyresgäster in, Apple Store och Sephora, och de spännande etableringarna fortsätter under 2013. 
Redan idag kan man presentera flera nya koncept som kommer att stärka Täby Centrums erbjudande 
inom flera olika segment.  

- Vårt mål är att erbjuda shopping i världsklass och med ytterligare 60 butiker, varav flera är 
internationella varumärken, är vi på god väg, säger Christoffer Lind, centrumchef i Täby 
Centrum.  

I och med utbyggnaden förstärker Täby Centrums sitt mode- och livsstilsutbud med välkända 
internationella varumärken som: 

HUGO BOSS Butiken kommer att erbjuda både herr- och damkollektionerna och blir en av de första 
svenska butikerna att inredas enligt varumärkets nya inredningskoncept.   

Tommy Hilfiger I den 215 m
2 
stora butiken kommer besökarna hitta Tommy Hilfigers koncept Herr, 

Dam, Tailored samt Skor. Butiken kommer erbjuda ett mer dressat mode till skillnad 
från tidigare svenska etableringar.  

Lexington  Den 150 m
2 
stora butiken kommer att erbjuda samtliga koncept inom varumärket d.v.s. 

Home, Clothing, Details, och Baby. En unik detalj är fasaden som med sin liggande 
panel kommer att påminna om husen i East Hampton.  

Marimekko  Nyskapande och samtidigt tidlös kombination av färg, mönster och form skapar det 
finska mode- och designhuset Marimekkos unika design. Butiken i Täby Centrum blir 
den 6:e i Sverige och kommer på sina ca 180 m

2
 erbjuda besökarna sina klassiska 

mönsterbilder i form av både inredningsartiklar och mode.  

J.Lindeberg J.Lindeberg stärker Täby Centrums utbud av dressat mode i och med öppningen av 
den 150 m

2 
stora butiken där de presenterar både dam- och herrkonceptet. 

Hamleys Världens mest kända leksaksbutik öppnar sin tredje svenska butik i Täby Centrum. På 
870 m

2
 tas butiksupplevelsen till en ny nivå. Förutom ett gediget sortiment erbjuds 

också flera typer av underhållning och utställningar.  



- Att ytterligare en rad internationella varumärken väljer att etablera sig i Täby Centrum är ett 
kvitto på att vår förnyelse av Täby uppskattas, säger Lars-Åke Tollemark, Director of 
Operations Nordic på Unibail-Rodamco.  

För ytterligare information: 
Christoffer Lind, Centrumchef Täby Centrum 
Tel. 0736-623 519, E-mail: christoffer.lind@unibail-rodamco.com  
 
Lars-Åke Tollemark, Director of Operations Nordic, Unibail-Rodamco 
Tel.0733-50 60 10, E-mail: lars-ake.tollemark@unibail-rodamco.com  
 
 
Om Täby Centrum 
1968 uppfördes Täby Centrums första del, den senare delen byggdes 1991. Täby centrum är idag en av Sveriges största 
köpcentrumanläggningar med en uthyrningsbar yta om 50,000 kvadratmeter. Centrumet har 160 butiker, restauranger och 
caféer samt två livsmedelsbutiker. Här finns även en biograf samt andra tjänster som bank och post. Anläggningen är ett 
regioncentrum och besökarna kommer från hela Storstockholm. Täby Centrum ägs av Unibail-Rodamco. www.tabycentrum.se  
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