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Till 2018 har vi tagit fram ett system där vi inspirerats av 
arkitekter. Systemet är näst intill arkitektonisk i sitt utförande. 
Systemet har vi valt att kalla för Cottage.

Cottage bygger på tre olika förvaringsmoduler  för 
arbetsplatsens olika behov och två ramverk som ger rymd, 
flexibilitet och liv till konceptet. Systemet har inte en tydligt 
definierad fram och baksida vilket gör att den med fördel kan 
placeras mitt i rummet.

Vi har valt att dela upp förvaringen mellan det mindre 
skåpen för den privata förvaringen och det större skåpen för 
gemensam förvaring – teamskåp. Storleken på det privata 
skåpet är anpassat till förvaringen av kontorets typiska 
nödvändigheter, så som dator, mappar m.m. Teamskåpen 
ger möjlighet till förvaring av material rörande ett projekt, en 
grupp, en avdelning eller något som alla borde ha tillgång till. 

Teamskåpen kan även användas till förvaring av ytterkläder, 
träningsväskor och andra ting som inte får plats i de personliga 
skåpen. Genom RFID-lås går det anpassa behörigheten och 
arbetsplatsen får en säker förvaring. 

I det större ramverket med stoppning har vi gjort god plats 
för vila eller kreativa möten, om flera moduler används. 
Välj mellan ett stort antal fina och slitstarka ulltyger på 
åtminstone 100.000 Martindale från Camiras Synergy serie.  
Med den lilla kuben kan du bryta upp och skapa mer lekfull 
uppdelning mellan skåpen

C O T T A G E

Frame är en flexibel modulförvaring för det aktivitetsbaserade kontoret som 
bokstavligt talat sticker ut. Med endast två moduler kan du skapa stor variation.  
Ramen på den större modulen skapar spännande skuggspel och dynamik.  Välj 
mellan olika material och färger, kombinera de två modulerna efter 
behov och önskemål.

Ramen för den utstickande modulen är byggd med 45graders gerade hörn som 
visar hantverket bakom möbeln och ger ramen det exklusiva utseendet som 
karakteriserar Frame. Alla kanter är fasade för att fullända intrycket. Ytskikten är 
noga utvalda för att ge en hög finish. Direktlaminatet i den mindre stommen är 
speciellt utvalt för att ge en matt och sammetslen yta som både har en inbjudande 
känsla och som samtidigt är slittålig. 
Stommarna är gjorda i två yttre djup (450 och 550mm) men innemåtten i de 
personliga facken är ändå det samma.

F R A M E

Dagens kontor  kräver produkter som är anpassningsbara 
efter lokalens föränderliga behov. Vi tycker att även de större 
sopsorteringskärlen ska få vara en del av kontorslandskapet 
utan att de behöver gömmas undan. Med produkten Arkityp 
har vi utgått från själva arketypen av ett returkärl på hjul men 
uppdaterat designen efter dagens lokaler och behov. En stram 
och avskalad design med detaljer och hjul i trä. Självklart är 
den tillverkad i aluminium för att vara enkel att återvinna och 
därmed mer skonsam för miljön. Namnet på produkten är en 
flört till Arkitekter.

A R K I T Y P



E V O L U T I O N  &  P O S E

E X H I B I T

F O L D E R

Evolution är stommen i vår verksamhet och är en enkel men 
otroligt flexibel möbelserie.  Alla möbler bygger på samma 
måttkedja och går därför utmärkt att mixa och matcha med 
varandra för att skapa en lekfull miljö.  Måttkedjan, som 
bygger på A4 gör den väl lämpad för kontorets alla utrymmen.  
Eftersom det också går att lacka möblerna i valfri NCS-kulör 
finns ännu större möjligheter att skapa ett unikt uttryck.
Utöver vår serie Evolution så går även Exhibit och Pose bra att 
kombinera tillsammans för att skapa en sammanhållen känsla

Pose är vår sorterings- och exponeringsmöbel för tidsskrifter 
och post.  Olika höjder och bredder ger möjlighet till lekfull 
placering med en hel ytterram i rakt mått. Måtten och 
uppbyggnaden av möblerna möjliggör en placering av hyllorna 
i både horisontell och vertikal-montering i en blandning av 
olika storlekar där yttermåtten ändå bildar ett 
gemensamt rammått.

Vi anser att det finns en brist på lekfull miljösortering, så vi utgick från att tänka 
tvärt om. Vad händer om vi gör det till en utställning? 

Exhibit är en serie miljösorteringsmöbler som lyfter fram och gör 
miljösorteringsstationen mer lekfull än tidigare. En uppdaterad look på våra 
klassiska miljösorteringsskåp med nya snygga tillbehör. Kombinera de tre olika 
skålarna med olika skåp och ett flertal symboler.Skåpen har inga handtag utan är 
utrustade med push-luckor för en stilren look. 

Skålarna är i ABS-plast och går lätt att torka av om så behövs. Skåpen och skålarna 
kan, som allt annat i vårt sortiment, färganpassas till varje unikt projekt!

Design och hantverk möts i Folder.  Väskan för det moderna 
kontoret.

Folder är en vikbar kontorsväska för det aktivitetsbaserade 
kontoret.  Väskan är gjord i återvunnen fiberpapp med 
vattenavvisande lack och med detaljer i naturgarvat läder.  
Väskan kan, när den inte används, vikas helt platt för  
enkel förvaring.

Folder kan även kombineras med Holder som är en insats som 
håller ordning på papper, pennor eller dator. Naturligtvis passar 
Folder och Holder perfekt i våra skåp.

Folder och Holder är tillverkade i Småland av den anrika 
väskproducenten Alstermo Bruk som gjort resväskor sedan 
1804, alltså över 200 år!



Utgångspunkten för de produkter vi tagit fram tillsamans 
med Mizetto för 2018 har varit att skapa kreativa ramvek 
där inredningsarkitekter och andra kreatörer med lätthet 
kan skapa moderna och skräddarsydda lösningar till 
sina projekt. Vi har försökt att utmana Mizetto och deras 
produktion, samtidigt som vi velat behålla den enkla 
strukturen som vi finner i deras befintliga sortiment.”

– Addi, Designstudio

Det som hela tiden driver oss framåt i vår verksamhet 
är strävan efter att kunna tillgodose arkitekters och 
kreatörers behov i alla typer av projekt. I år tar vi ytterligare 
ett steg mot detta mål och utökar vårt sortiment med nya 
kreativa produkter som vi tror kommer öka möjligheterna 
för våra kunder att skapa unika och spännande projekt.

- Richard och Malin, Mizetto
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