
 

 

Pressmeddelande 2014-06-24 
 

Skandiform i unikt möte med europeiska 
topparkitekter 
 

26-28 juni sätts full fokus på svenska designmöbler när exportsatsningen Swedish 
Midsummer Design Weekend genomförs för andra året i rad. Tongivande europeiska 
arkitekter gästar Stockholm för ett unikt smakprov på svensk design och livsstil. I 
satsningen medverkar Skandiform i samarbete med 13 andra designmöbelföretag, Trä- 
och Möbelföretagen, VisitSweden och Stockholmsmässan/Stockholm Furniture & 
Light Fair. 
 
60 utvalda arkitekter från Tyskland, Nederländerna och Storbritannien besöker evenemanget 
som är ett unikt samarbete med gemensamma resurser och nära samverkan mellan till 
vardags konkurrerande företag. Målet är att öka det utländska intresset och kunskapen om 
svenska designmöbler, Sverige som designland och intresset för mässan Stockholm 
Furniture & Light Fair. Mötet kommer att genomsyras av den svenska tradition och livsstil 
som satt sin prägel på svensk design. Bland annat får deltagarna uppleva ett 
midsommarfirande på Fjäderholmarna.  
 
Skandiform deltar i Swedish Midsummer Design Weekend för andra gången. Under nästan 
ett års tid har man bedrivit ett intensivt arbete tillsammans med kollegor i branschen inför 
evenemangets genomförande.  
 

- Det har varit och är oerhört stimulerande att arbeta tillsammans med sina kollegor i 

branschen med ett projekt av den här digniteten. Att få exklusiv tillgång till topp 

arkitekter från tre av våra huvudmarknader under ett tvådagarsevent är ovärderligt, 

säger Maria Lehmann, försäljnings- och marknadschef på Skandiform. 

 

Deltagarna vid Swedish Midsummer Design Weekend besöker samtliga möbelproducenter, 
får lyssna till ett seminarium om svensk arkitektur av Per Kallstenius, Stockholms förre 
stadsarkitekt samt ges en guidad tur på slottet. 
 
 
Medverkande: Abstracta, Blå Station, Fogia, Gärsnäs, Karl Andersson & Söner, Källemo, 
Lammhults, Materia, NC Nordic Care, OFFECCT, Röshults, Skandiform, Swedese och Zero. 
 
Samarbetspartners: Stockholmsmässan/Stockholm Stockholm Furniture & Light Fair, Trä- 
och Möbelföretagen, VisitSweden 
 
För mer information vänligen kontakta: 
 
Maria Lehmann, Skandiform  maria.lehmann@skandiform.se +46 706 69 65 05 
 
För program och mer information om Swedish Midsummer Design Weekend: 
http://smdw.se/ 
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SKANDIFORM, som grundades 1962, utvecklar och marknadsför möbler för offentliga rum. 
Omsättningen uppgår till 84 miljoner, varav ca en tredjedel på export. Företaget ingår sedan 
2004 i Kinnarpskoncernen. 
Skandiform har levererat möbler till ett flertal prestigefyllda projekt och företag runt om i 
världen såsom Google, London Heathrow, Melbourne Olympic Arena, Puma i Moskva etc. 
Lokalt är Skandiform  leverantör till bland andra Högskolan i Kristianstad, Bombardier i 
Hässleholm och Absolut Company i Åhus. 
Skandiform är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 
(arbetsmiljö) samt är, sedan ett halvår, FSC-certifierade vilket innebär att man strävar efter 
att träet i så många som möjligt av företagets produkter ska komma från ett hållbart 
skogsbruk. Vi har även, via extern part, genomfört en Hållbarhetsanalys utifrån ISO 26000. 


