
Edsbyn presenterar nyheter på Stockholm Furniture and Light
Fair

I mer än 100 år har Edsbyn producerat nyheter efter kundernas önskemål. Från att ha varit en av Europas största tillverkare av skidor, via
tillverkning pinnstolar och hemmöbler för den amerikanska marknaden till att bli en marknadsledande tillverkare av kontorsmöbler. Idag lever
varumärket Edsbyn ut sitt nordiska arv med ledande formgivare som Jens Fager och Andreas Engesvik som formgett flera av årets nyheter,
representerade på Stockholm Furniture and Light Fair den 6-9 feb.

Jens Fager är utbildad på Konstfack och har rönt stor uppmärksamhet som designer såväl här hemma som runt om i Europa. För Edsbyn har
Jens formgett nyheterna Cone Table och Solid Table Top. Cone Table är ett pelarstativ designat för att fungera i alla typer av miljöer. Det
koniskt formade benet skapar en stabil anslutning mot bottenplattan och ger en tydlig karaktär till hela designen. Solid Table Top är en
bordsskiva i massivt trä med lång livslängd. Jens har även tagit fram kulörerna Fern Green och Sandy Grey som båda växer sig fint samman
med Edsbyns olika träslag, stenmaterial och skapar med redan existerande kulörer en bred palett för inredaren.

Andreas Engsevik är grundare av ANDREAS ENGESVIK, OSLO. Hans studio arbetar inom olika områden av konstruktion som sträcker sig från
möbler och porslin till industriell design för olika internationella kunder som Iittala, Muuto, FontanaArte, Ligne Roset, Asplund och Edsbyn.

I år står Andreas Engesvik för nyheterna Access Grip och Press Chair. Access Grip är designade och gjutna handtag med en taktil känsla från
formgivarens egna händer som ger en spännande kontrast mot släta ytor och lyfter uttrycket på förvaringsmöbeln.

Press Chair är en nätt och elegant skalstol i 3D-pressad fanér. Den tunt formade sitsen har en unik passform med naturlig svikt i ryggen.
Skalets eleganta linjeföring i kombination med det kraftiga underredet ger stolen karaktär och en tydlig identitet.

SOUND BUBBLE 2.0 är ett forskningsprojekt av Industridoktorand Martin Ljungdahl Eriksson och Edsbyn, framtagen ur frågeställningen ”Kan
man addera ljud för att minska stress och öka koncentrationsmöjligheterna på arbetsplatsen?” Dagens öppna kontor och mötesplatser skapar
stora värden i form av samhörighet, spontana möten, bättre kunskapsdelning och informationsspridning. Samtidigt upplevs växande problem i
form av ljudmässig störning.  Ett problem som Edsbyn tillsammans med Martin Eriksson Ljungdahl forskar på där lösningen är en personifierad
dynamisk ljudmiljö som skapar osynliga rum i rummet.

Access Storage, formgett av Edsbyn Design Department och är en helt ny förvaringsserie där funktion och valmöjlighet står i fokus och finns i
alla prisklasser. Välj mellan öppen förvaring, jalusi, skjutdörrar och klassiska slagdörrar. Välj höjd, bredd och djup efter behov.

Edsbyn var det första kontorsmöbelföretaget som blev godkänt för Svanen och produkterna är godkända enligt Möbelfakta. Återbruk främjas
av Edsbyns tidlöst moderna design som överlever modets växlingar och hög produktkvalitet som står sig över hela livscykeln. Det möjliggör
återbruk, vilket sker i samarbete med återförsäljare.

Alla nyheter presenteras på Stockholm Furniture and Light Fair den 6 februari kl 12.00 – osa till press@ekpr.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:     info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på:           www.ekprbildbank.com 


