Pressmeddelande
modulyss avser att imponera på Stockholm Furniture Fair 2019
modulyss ställer ut på Stockholm Furniture & Light Fair 2019, världens ledande evenemang inom skandinavisk
design, mellan den 5 och den 9 februari. modulyss kommer att visa upp sina framtidsvänliga textila golvplattor
kollektioner, som t.ex. Delight-kollektionen och är övertygade om att företagets breda utbud av textilplattor
kommer att imponera på besökarna.
I Delight Infinity Room kommer besökarna att omges av en installation med musik, ljus och fantastiska
textilplattor i ett utrymme med spegelbeklädda väggar. Att visa hur ljuset faller på de glansiga och matta
materialen i de fem olika Delight designen kan skapa inspirerande arbetsytor. Rummet kommer med all säkerhet
att sätta fart på fantasin hos besökande designers.
Vanessa Van Overmeeren, produktutvecklingschef, förklarar mer i detalj: "Vi har utformat Delight-kollektionen
som ett svar på den metalliska trenden. Från de diskreta designen Blaze, Spark och Gleam till de mer
uttrycksfulla Dusk och Dawn, är detta en kollektion som erbjuder bred räckvidd inom ramen för ett projekt.
Genom en elegant och sammanlänkad användning av metallgarn och delade färger, ser vi verkligen fram emot
Delight Infinity Room som visar hur sortimentet kan lyfta golvet när vi strävar efter att göra arbetsplatsen till en
mer trivsam plats att vistas på."
Delight-kollektionen är tillsammans med modulyss övriga textilplattor kollektioner nu tillgänglig på den nordiska
marknaden genom Kährs Group, då den svenska tillverkaren och distributören av premiumgolv har tecknat avtal
om försäljning av modulyssprodukter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
André Kerckhof, försäljningschef CEE & Scandinavia, modulyss, säger: "Vi ser stor potential att utveckla
varumärket modulyss på den nordiska marknaden och vi tror att Kährs Group kan förmedla våra
produktkvaliteter och värden på bästa möjliga sätt."
modyluss textilgolv är ett perfekt komplement till Kährs-koncernens starka fokus på den kommersiella
marknaden och dess breda produktutbud:
Kährs och modulyss har samma syn på vad som krävs av en premiumprodukt ifråga om design, kvalitet och
hållbarhet. Egenskaper som vi noggrant har utvärderat som förutsättningar för detta samarbete och som vi tror
kommer att uppskattas av våra kunder, säger Christer Persson, VD och koncernchef, Kährs Group.

Pressmeddelande
Med en portfölj med hållbara och akustiska lösningar, samt produkter som är kända för att leverera en
imponerande och prisvärd stil, kommer modulyss att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair i monter
A15:13 tillsammans med systerföretaget arc edition från Balta Group som tillverkar textilmattor.
Upptäck modulyss på www.modulyss.com och blog.modulyss.com
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