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”Bostadskänsla” – en växande inredningstrend för kontor
Att låna influenser från bostadsmiljöer är en starkt växande inredningstrend för kontor och offentliga miljöer över
hela Europa. Interface nya kollektion World Woven tar fasta på hemmets klassiska mönster, texturer och tyger som
väcker minnen från förr och som skapar en kontrast till dagens moderna och hektiska liv.
Den nya mattkollektionen World Woven
är formgiven exklusivt för Interface av den
brittiska designern David Oakey. Kollektionen präglas av det okomplicerade, handgjorda och icke- perfekta – uttryck som
efterfrågas alltmer av inredare också för
offentliga miljöer.

Collins Cottage - Fuchsia Weave

Interface nylanserar med fokus
på hållbarhet och design
Touch of Timber är ett textilgolv som
påminner om trä medan Twist & Shine erbjuder en unik design. Båda kollektionerna
består av 100 % återvunnet nylongarn och
innehåller också formaldehydfri glasfiberduk. Kollektionerna har ett Cool Carpet
certifikat som kompenserar för de utsläpp
som inte kan elimineras.

World Woven är inspirerad av både
klassiska tyger och texturer som tweed
och handvävda textilier – men även av
populära mönster som hundtandsmönster
och skotskrutigt – minnen från David Oakeys uppväxt i Storbritannien.
– Framtidens arbetsytor kommer att
vara platser där människor vill vara och
med miljöer som gör att de anställda trivs
och mår bra. World Woven-kollektionen
speglar detta och den bostadsliknande
trend vi ser i allt högre grad på arbetsplatser runt om i Europa. Vi ser ett tydligt
skifte mot ökad komfort inom kommersiell
design, säger Helmich Jousma, teamledare
för Concept Design på Interface.
Kollektionerna av 100 % återvunnet
garn, som finns i Skinny Planks och textilplattor, hittar du på vår hemsida.

Touch of Timber™
Kollektionen Touch of Timber kombinerar ett kontrastrikt färgtvistat garn med en
kompakt microtuftyta som använder mindre garn i tillverkningen än normalt. Kollektionen är därför en perfekt lösning och
erbjuder estetik, komfort, halkskydd och
akustiska fördelar.
Touch of Timber finns i formatet Skinny
Planks 25 x 100 cm. Kollektionen består av
tolv färger. Textilplattorna ingår i Interfaces
laminatmaterial PVB som har 80 % mindre
klimatpåverkan.

Från något negativt kommer
något positivt.

50 % av de material som används i våra
textilplattor återvinns eller är biobaserade,
vilket skapar en mer miljömässigt hållbar
försörjningskedja. Till år 2020 planerar
vi att det ska vara 90 %. Allt för att göra
världen till en vackrare plats, inifrån och
ut. Hjälp oss att göra en positiv inverkan,
välkommen till interface.com.

exceptionell prestanda och ett utseende
av en bred väv tack vare en ny färgtvistteknologi. Twist & Shine Micro kännetecknas av den enhetliga estetiken och den
enkla installationen medan Twist & Shine
Loop erbjuder ett unikt utseende. Twist &
Shine Micro kommer i tolv färger och med
PVB. Twist & Shine Loop kommer i nio färger. Båda sortimenten finns i textilplattor i
storleken 50 x 50 cm.

Twist & Shine™

Touch of Timber - Walnut

Twist & Shine-kollektionen består av
två serier; Twist & Shine Micro och Twist &
Shine Loop som båda erbjuder en

Twist & Shine Loop - Cloud
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