Kinnarp, Sverige, den 27 oktober 2010

Pressmeddelande

Kinnarps och Design med Omtanke i samarbete
- presenterar två möbelprototyper för offentliga miljöer
Den 27 oktober och den 15 november är det dags för Design med
Omtankes utställning som i år tar plats på Form/Design Center i Malmö och
på Göteborgsoperan i Göteborg. Ett femtontal företag kommer att ställa ut
prototyper som utvecklats i samarbete med Design med Omtanke efter
behov från offentliga aktörer. Utgångspunkten är offentliga miljöer men
även privata företag kan ha behov av de prototyper som tas fram.
-

Tanken med konceptet är att uppmuntra till nytänk med fokus i offentlig sektor
som annars kan ha en trögare produktutveckling. Nyckelorden för de produkter
och hjälpmedel vi utvecklar är ”tillgänglighet för alla”, och de prototyper som
Kinnarps bidragit med passar verkligen in i den kategorin, säger Kaj Abbestam,
från SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), som driver produktutvecklingen
inom Design med Omtanke.

Bilder; Multidisken (vänster), ståstödet (höger)

Kinnarps två prototyper består av en multidisk och ett ståstöd. Multidisken är en
reception, arbetsplats och monter på hjul, som tagits fram för att ge ökad flexibilitet.
Bland annat har prototypen försetts med el, plats för en dator och höjden på disken är
anpassad för att det ska gå att komma in med rullstol.
Kinnarps andra prototyp ståstödet, sprang ur behovet att skapa en effektiv vänteplats för
besökare i offentliga miljöer, till exempel sjukhus. Ofta är väntehallarna smala och långa
och det finns inte alltid plats för möblering. Lösningen blev ett ståstöd där besökaren kan
luta och ”hänga” sig mot stödet, med inmonterat tidningsställ och plats för handväska.
Med ståstödet kan besökaren vänta bekvämt och behöver inte känna sig i vägen för
förbipasserande personal.

Kinnarps levererar helhetslösningar när det gäller inredning för kontor och offentlig miljö. Med hög kvalitet och låg
miljöbelastning hanteras hela kedjan – från råvara till färdiga lösningar för arbetsplatsen. Idag är Kinnarps näst störst i
Europa med försäljningsverksamhet i ca 40 länder. Den prognostiserade omsättningen uppgår till ca 4,5 Miljarder SEK
(09/10). Ca 2 500 anställda arbetar i koncernen. Läs mer på www.kinnarps.com
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Enkla lösningar kan ibland vara de bästa. Design med Omtanke-konceptet är ett
smart sätt att uppmuntra till kreativitet och idéer och har satt igång processer hos
oss som vi hoppas kan mynna ut i ännu fler spännande produkter, säger Magnus
Nero, ansvarig för utvecklingsteamet för ståstödet samt Lena Andersson,
ansvarig för utvecklingsteamet för multidisken.

För mer information, kontakta:
Design med Omtanke / SVID
Kaj Abbestam
Tel: 031-7740440
E-post: kaj.abbestam@svid.se
Läs mer på www.designmedomtanke.se
Kinnarps
Lena Andersson
Tel: 0706-385 262
E-post: lena.andersson@kinnarps.se
Magnus Nero
Tel: 0706-385 087
E-post: magnus.nero@kinnarps.se
Ida Gustafsson, presskontakt
Tel: 0515-383 89
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