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Evoluzione – utvecklad arbetsplats
Arbetsplats i design av italienska Metrica. Höj- & sänkbar arbetsplats med låsbar förvaring och
laddningsanordning. Dämpande avskärmning i tyg och trä med skandinavisk känsla. Nordenpremiär på
årets Stockholm Furniture & Light Fair.
Arbetsplatsen och hur människor arbetar utvecklas ständigt. Designers, arkitekter och företag står inför nya
utmaningar när människor är mer och mer fokuserade på arbetskvalitet på kontoret. Det gäller t.ex. korrekt
planering av utrymmen, val av material, färger och noggrann utformning av möblerna.
Höj- och sänkbara bord är ett bidrag till skapandet av en sund och dynamisk arbetsmiljö.
Evoluzione, i design av italienska Metrica, är en utvecklad arbetsplats. Förutom den i dagens läge självklara höj- &
sänkbarheten erbjuder arbetsplatsen en förvaring som är låsbar med RFID-teknik. Inne i förvaringen finns en
laddstation för både el- och USB-laddning. Skärmarna finns i olika material och former.

”Konceptuellt har vi beslutat att närma oss bordet som två separata projekt: den nedre delen (Hardware) och den
övre delen (Software). Hårdvaran stöder den dagliga verksamheten med en fast stålstruktur och en tyst elektrisk
mekanism. Mjukvaran är hemmet och arbetsplatsen i blandning med en varm skandinavisk känsla med hjälp av noga
utvalda textilier, skog, färger och tillbehör, smart förvaring och laddningsmöjligheter”
– Lucio Quinzio Leonelli och Robin Rizzini

Evoluzione - Design Metrica
Metrica, tidigare kända som Fattorini+Rizzini+Partners
under ledning av Lucio Quinzio Leonelli
och Robin Rizzini, placerar design I ett nytt sammanhang
vilket resulterar i en internationellt erkänd global vision
att skapa och hantera projekt.

SA Möbler erbjuder möbelserier med ett stort sortiment av flexibla lösningar för kontorsmiljöer.
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