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En bordsskärm som förbättrar din produktivitet och hälsa. Ett nytt ”rum-i-rum” koncept som både 
fungerar som en individuell arbetsplats, ett litet mötesrum och en tyst avkopplingszon, ljudabsor-
berande soffor samt breddat textilsortiment. Det var något av allt som presenterades i Götessons 
monter, företaget som för andra året i rad utsetts till ett Gasellföretag av Dagens Industri.

– Vi har återigen haft en fantastisk mässa. Mycket besökare och suverän respons på våra nyheter. Över-
lag känns det som om mässan lockat mycket folk, till och med under tisdagen. Vi hade fullt tryck i vår 
monter även då. En succémässa med andra ord. Igen! Det säger VD Johan Götesson.

Pure Air Zone
Framgången för Götessons är knappast förvånande. 
Hög kvalitet och innovativt tänkande har varit ledord 
sedan starten. En vinnande kombination som gett 
Götessons ett brett och nytänkande sortiment. Ett 
talande exempel på detta är Pure Air Zone. Det är en 
bordsskärm med luftrenare installerad under bordet.
– Med PAZ kombinerar vi funktionerna ljudabsorption 
och luftrening i en patenterad konstruktion, något som 
skapar en bubbla av ren luft på skärmens framsida. 
Det inbyggda partikelfiltret fångar upp allt från pollen 
till dieselpartiklar vilket förbättrar luften och därmed 
arbetsmiljön avsevärt. Du kan både öka effektiviteten 
och minska sjukskrivningarna med PAZ, säger Johan 
Götesson, som gladdes över den positiva responsen.
– Den var fantastisk. Dessutom är det en nyhet som uppmärksammats utomlands. Bland annat i 
Shanghai, dit vi har levererat ett stort antal PAZ-bordsskärmar. Sammanlagt går ca 55 % av vår produk-
tion på export.
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The Hut
Det gäller även The Hut som bland annat sålts till Dubai. 
Det är en modern kontorsmöbel som är resultatet av ett 
samarbete med Workspace arkitektbyrå från Finland.
– Utseendet är inspirerat av Monopol och dess huspjäser; 
en tidlös form med rena linjer som här använts till att formge 
ett praktiskt ”rum-i-rum” koncept. Tanken med huset är att 
erbjuda en arbetsplats med flera syften; som en individuell 
arbetsyta, ett litet mötesrum eller som en tyst avkopplings-
zon tillsammans med Sofa Sound Booth, som är ytterligare 
en av nyheterna.

Sofa Sound Booth
Sofa Sound Booth är en soffa utformad i ScreenIT-stil som kombinerar en bekväm sittplats med en 
skyddad miljö. Två soffor mittemot varandra bildar ett rum i ett öppet landskap, perfekt för hotellets lobby 
eller i kontorsmiljö.
– Sofa Sound Booth kan dessutom levereras med elektriska anslutningar, avslutar Johan Götesson.
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