NYHET ER I NÄS TA N A L L A KATE G O R I E R
GÖTES SONS INLEDER DET NYA DECENNIET MED AT T LANSERA ÖVER 40
PRODUKTNYHETER I NÄSTAN ALLA VERKSAMHETENS PRODUKTKATEGORIER.
FOKUS LIGGER PÅ AT T SKAPA VÄLKOMNANDE , FLEXIBLA OCH HÅLLBARA MILJÖER.
ULRICEHAMN 2020-01-24
Att utveckla och distribuera produkter och lösningar som
skapar moderna och hållbara miljöer är Götessons ständiga
målsättning. Med nyheter i nästan alla produktkategorier ger
Götessons kunden förutsättningarna att finna en helhetslösning
direkt likväl som att bygga på en befintlig miljö.
En bra ljudmiljö är en mycket viktig aspekt för den sociala
hållbarheten. Koncentration och generellt välmående påverkas
av höga bullernivåer och ett enkelt sätt att åtgärda detta är
ljudabsorbenter. Taket är den första och många gånger viktigaste
att åtgärda, därför har Götessons tagit fram flera nya lösningar.
Däribland finns Tiles EcoSUND, ljudabsorberande plattor av
det unika ljuddämpande kärnmaterialet EcoSUND. Dessa kan
kombineras med nyheterna In The Grid och Off The Grid, två
olika typer av trådgaller. In The Grid monteras direkt i bärverket
medan Off The Grid pendlas ner och dekoreras med växter och
lampor. I sortimentet tillkommer även akustiklösningarna Effekt
vägg/tak, Lod, Vertikal, Storprint, Print och 3D.
Rum-i-rummet är en växande produktkategori hos Götessons
eftersom den följer efterfrågan att skärma av i öppna landskap.
Nyheter såsom Open Hut och The Cabin med skjutbar dörr
skapar utrymmen för små möten eller ensamt arbete där ljudliga
och synliga distraktioner minskas. Med hus, soffor, kuddar
och lampor är lösningen komplett med nyheten Pocket Table.
Ett bord med vitt eller svart stativ och skiva i antingen ekfaner
eller svartbetsad MDF. I bordsskivans ena kant sitter en snygg
konstläderficka till förvaring av dina favoritmagasin.
Avskärmning vid arbetsplatsen är fortfarande av största vikt för
både ljud- och synmiljö. Populära A30 Peak Design Booth blir
tillgänglig som bordsskärmsbås. En dynamisk och samtidigt
stilren bordsbåsvariant för optimal avskärmning både framåt och
från sidorna. Även Silent Express, en ny lagerförd bordsskärm
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presenteras i sortimentet och finns i flera storlekar och färger.
Enligt Arbetsmiljöverket är bra belysning en viktig faktor för
en hållbar arbetsmiljö. Bland Götessons nyheter finns tre nya
lampor, däribland Bright LED-lampa som fungerar utmärkt i de
olika The Hut-husen. Att kunna reglera ljusets vinkel, styrka
och värme är tre funktioner som Funkia LED-lampa har och
efterfrågas på grund av varierande behov. Även Toolbar Light är
en flexibel lampa tack vare sin böjbarhet. Den kan vinklas och
flyttas efter önskemål från sin plats på skärmens funktionslist.
Götessons fortsätter sprida lugn med grönska och presenterar
tolv nya konstgjorda växter i sitt sortiment. Nykomlingarna
varierar mellan bordsväxter, girlanger och golvväxter. För
att ge kunden ännu fler möjligheter att skapa rätt stämning
introduceras också korgar och en ampel i sortimentet. För att
fortsätta det kreativa och samtidigt flexibla spåret adderas även
textilklädda växtbehållaren och rumsavskiljaren Plant Divider.
Med sina låsbara hjul kan den enkelt flyttas runt för att passa
den aktuella inredningen.
IQSeat är en spännande sittmöbel som designats av Henrik
Kjellberg och Jon Lindström från o4i Design Studio för
Götessons. Ryggstödet kan vridas runt och användas som bord
vid behov. IQSeats multifunktion med hjul gör att den passar in i
många olika miljöer.
Smidiga bordsmonterade elprodukter har funnits hos Götessons
länge och det kändes därför naturligt att addera en ny ytfinnish
bland flera av dessa produkterna. Koppar introduceras därför på
bland annat Power Grommet, Bi-Box och Table Top Slim.

Besök Götessons på Stockholm Furniture Fair den 4-8 februari
i monter A22:18 för att se nyheterna på plats.
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