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Mediodesign er ... digitalt udviklede ideer.

Mediodesign innoverer, kommunikerer, skaber, designer og producerer møbelgenstande og rumlige 
installationer.

Mediodesign er etableret som en førende praksis i digital fabrikation i Spanien og Barcelona. De 
samarbejder med arkitekter, indretningsarkitekter, medieproducenter og reklamebureauer og er 
en førende udbyder af konsulentbistand inden for computerstøttet produktion, digitalt design og 
avanceret teknologi til Barcelona ‘s arkitekt- og designsamfund.

Studiet producerer og leverer sin egen kollektion af møbelprodukter og tilbehør. Produkter, der 
er baseret på logik, rationalitet og enkelhed, men som altid indeholder et vittigt tvist eller en 
overraskende detalje.

Dets kreative kilde ligger i hjertet af Barcelona i bydelen Poble Nou, et historisk industriområde, som 
nu er ramme om mange kreative og innovative virksomheder inden for design, teknologi og medier.

I dette katalog kan du se 2011-kollektionen, der blev lanceret på IMM Cologne i januar 2011. Et 
samling af stykker, der er tro mod Mediodesigns filosofi. O-bordet, elefantstolen, Xemei-skamlen, 
C-sofabordet, og L-reolsystemet. De er alle klar til distribution i Europa.
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O

Dets facon, som ligger et sted mellem 
en cirkel og en firkant, har plads til 
op til otte personer. Et stykke af høj 
varmeisolans, som er indlejret på 
bordets overflade til at modstå høje 
temperaturer fra varme objekter, er en 
udtryksfuld tilføjelse til bordet. Benene 
er L-formede og danner en solid og 
stabil pyramide.
O-bordet kan nemt samles 
på få minutter med enkle 
husholdningsværktøjer, og det leveres i 
en flad indpakning.
O-bordet er lavet af krydsfiner af birk, 
hvid laminat, porcelænskakler og 
fittings af rustfrit stål, og det fås med 
en satinfinish på træet. Yderligere 
laminatfarver kan fås på anmodning.
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L

L er et modulopbygget system baseret 
på et enkelt stykke.
Ligesom skællene på en fisk 
overlapper modulerne hinanden, 
hvilket giver den resulterende 
helhedsvirkning et legende element. 
Den lille hældning hjælper med at 
holde bøger på plads.
Udvidelse af systemet foretages enkelt 
og rationelt ved blot at tilføje et hvilket 
som helst antal moduler. Brugeren kan 
selv bestemme hyldens konfiguration
Samling sker uden brug af værktøj.

19
4 

cm

40
 c

m

188 cm

30
 c

m
34 cm

7



8



C

C-bordet er et stykke smart geometri, 
balance og effektivitet. Cala er et 
sofabord, der er stabilt, dynamisk og 
let at samle.
De karakteristiske vinklede ben og 
dets elliptiske plade udgør et bord 
med kontrast mellem rette vinkler 
og afrundede elementer, mellem en 
rolig horisontal flade og en dynamisk 
benkonstruktion.
Præcis skæring muliggør effektiv brug 
af materialer.
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Elephant

Elefant er en stol, der er designet i 
stykker til at samle som et puslespil. 
Den er behagelig, indbyder til samtale 
og er perfekt læsning.
En effektiv produktionsproces 
resulterer i begrænset spildmateriale 
og mulighed for individuel tilpasning.
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Xemei

Denne skammel blev designet til den 
nye cocktailbar i den venetianske 
Restaurant Xemei i Barcelona. Ud fra 
en indledende idé om et behageligt 
sæde foreslog vi et hybridobjekt, hvor 
sædet er som et udhugget stykke, der 
afslører topografien af de lag af træ, 
som gav dens form.
Stellet består af fire L-formede profiler, 
der vender i hver sin retning.
Skamlen har ben af lakeret birke-
krydsfiner med et SolidSurface-sæde i 
grøn, sort eller hvid.
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Estamos en medio: somos intermediarios entre la idea 
y su materialización; entre el concepto y su realización. 
Nuestra obsesión es la busqueda de la solución 
precisa, eficiente, funcional e innovadora. Buscamos la 
perfección en todo lo que hacemos.

Vi er i midten: vi er mellemmænd mellem idéen og dens 
virkeliggørelse, mellem begrebet og dets realisering. 
Vi er besat af at søge efter dén løsning, der er præcis, 
effektiv, funktionel og nyskabende. Vi søger perfektion i 
alt, hvad vi laver.
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ARRé
design
agency

Arré design agency
www-arre-design.nl
Vuurplaat 609
3071 AR Rotterdam
Holland

tel: +31 627483856
fax: +31 848350492
skype: paivaranda

E-Mail: info@arre-design.nl

Prisliste fås på anmodning.
For forespørgsler, pristilbud og 
anmodninger, kontakt venligst vores 
agent Arré.
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mediodesign.com
Pallars 85-91, 5-2
08018 Barcelona
Spanien

tel:  +34 934 852 911

E-Mail: info@mediodesign.com


