
G.A.D firar två decennier med hållbar svensk möbeldesign

Det gotländska möbelvarumärket G.A.D har under två decennier tillverkat möbler med traditionella hantverksmetoder på företagets snickeri i
Hemse. G.A.D:s framgångsrika koncept bygger på ett stilrent formspråk, funktionalitet och hållbarhet med kompromisslös kvalitet i alla led av
tillverkningen.

– Jag tror och hoppas att våra möbler kommer att finnas kvar i generationer och bli framtidens svenska designklassiker. Nu blickar vi framåt
och satsar mer både på export och inredning för offentlig miljö där vi ser att det finns ett behov att fylla, säger Kristian Eriksson, VD och
formgivare på G.A.D.

Kristian Eriksson lämnade en karriär inom IT-branschen i Stockholm för tjugo år sedan för att förverkliga sin dröm att formge möbler med fokus
på hållbara tekniker och miljö.

- Kreativt skapande ger en speciell lyckokänsla och passionen för det gedigna möbelhantverket är grunden för företaget, berättar Kristian
Eriksson.

G.A.D:s möbler kännetecknas av massivt trä och klassiska lokala naturmaterial. Skandinavisk blond björk och hård ek kombineras med
kalksten och grått lammskinn, som kompletteras med kromfritt läder och merinoull. För att fira jubileet kommer Mafrids bord med stolar som
tillverkas under året att stämplas med ett jubileumssigill och signeras av grundaren Kristian Eriksson.
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G.A.D, Gute Art & Design, grundades för tjugo år sedan av Kristian Eriksson, som flyttade från Stockholm till Gotland för att tillverka
kvalitetsmöbler. Det gotländska varumärket kännetecknas av möbler med tidlös design, genuin äkthet och hög kvalitet. Med gediget hantverk,
massivt trä, naturmaterial och miljövänliga ytbehandlingar handtillverkas möblerna på företagets snickeri i Hemse. Passionen för det
traditionella möbelhantverket med fokus på design, hållbarhet och miljö har alltsedan dess varit företagets signum. För att få full
kvalitetskontroll produceras möblerna i små serier och varje möbel signeras av en ansvarig snickare. Utöver företagets ordinarie sortiment
tillverkar G.A.D kundanpassade möbler, såväl i liten som stor skala, samt inredning för offentlig miljö.


