
Nurmelas nya produktserie Link presenteras på mässan 
Furniture & Light i Stockholm den 3-7 februari 2015 i vår monter C16:44 

Möbeltillverkaren Nurmela från Kauhajoki 
som har långa traditioner presenterar sin nya 
produktserie Link i Stockholm i början av februari. 
Den nya serien har planerats av den prisbelönte 
designern Tapio Anttila, som verkar i Lahtis. 
Link är ett varierbart inhemskt hyllsystem, där 
funktionalitet möter design. Hyllsystemets 
material är massiv och fanerad ek och finns att 
tillgå i naturfärg samt tonad i vitt eller svart. Link 
erbjuder en fräsch synvinkel på förvaringsmöbler 
av massivträ. Trä är ett ekologiskt material och 
tillför inredningen i hemmet värme och tidlöshet.  
 
- Vi har satsat allt mer på designen i våra 
produkter och vårt färska samarbete med Tapio 
Anttila fick genast luft under vingarna i och med 
den nya Link-produktserien. Våra förväntningar 
på mässan i Stockholm är intressanta, för jag 
upplever att Link har exportpotential också 
längre bort i Europa. Med Link presenterar 
vi något verkligt nytt i den finländska 
förvaringsmöbeldesignen, berättar VD Jukka 
Nurmela. 

LINK -produktseriens planerare, Tapio Anttila 
Inredningsarkitekt (SIO) Tapio Anttila (f. 1962) är en ansedd formgivare såväl i Finland som utomlands. Anttilas 
arbetsfält är omfattande och inbegriper föremålsdesign, konceptplanering och inredningsarkitektur. Anttila är 
speciellt intresserad av finländskt trä och dess bearbetning på ett modernt sätt, med högaktande av traditionerna. I 
möbelplaneringen inriktar han sig på funktionella möbler för hemmet och offentliga lokaler. Anttila har tilldelats 
ett flertal viktiga inhemska och internationella pris såsom Good Design Award, Green Good Design Award och 
EcoDesign Award för miljövänlig design. År 2012 valdes han till årets möbeldesigner i Finland. Han har deltagit i ett 
flertal internationellt betydelsefulla utställningar och exportprojekt. 

Mer information: 
Jukka Nurmela, verkställande direktör, Huonekalutehdas Nurmela Oy, 0400 562 845, jukka.nurmela@nurmela.com, www.nurmela.fi 
Tapio Anttila, verkställande direktör, Tapio Anttila Design, 040 521 2606, tapio@tapioanttila.com, www.tapioanttila.com 

Begäranden av bilder och material: 
Sanna-Mari Petäjistö, planerare, Huonekalutehdas Nurmela Oy, 06 2350 230, sanna-mari.petajisto@nurmela.com, www.nurmela.fi 
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Ett familjeföretag som man känner. 
Den för 46 år sedan grundade möbelfabriken Nurmela har under årens lopp vuxit till en av de mest kända möbeltillverkarna i Finland. Företaget är familjeägt och dess huvudkon-

tor och fabrik är belägna i Sydösterbotten, i Kauhajoki stad. Nurmelas produkter har förlänats det finländska Design from Finland -märket.


