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Danish Design by Hammel

Hammel byder velkommen til nyt Mistral univers på IMM Cologne 2015.
Hal 7, stand C022

Der er lagt op til et bombadement af nye moduler, farver og lækkert tilbehør til Hammels velkendte Mistral
serie på årets møbelmesse i Køln.
Hammel satser hårdt på Mistral, tilføjer nye funktioner til serien og udvider til nye rum. Besøgene på messen kan bl.a. opleve de nye Mistral spiseborde og sofaborde, sengegavl til soveværelset og meget mere.
Med fokus på detaljen præsenteres nye greb i træ, nye træben, nye farver på stoflåger, spejle, flotte knage
og nye modulfarver i cappuccino, beige og dusty green.
Der tænkes kreativt i Hammel for at løse hverdagens små praktiske udfordringer. Det har f.eks. udmøntet
sig i reoler til “Small living” med et lille modul med skriveplade og flere andre små Mistral moduler.
På møbelmessen i Køln vil Hammel desuden lancere ny Hammel hjemmeside og 3 nye film, der kort
fortæller om fabrikken og produkterne. Der vil yderligere være smagsprøver på nyt tegneprogram til
Mistral.
Hammel er inde i en meget positiv udvikling med mange nye kontakter i bl.a. Sverige, Tyskland og Schweiz.
“Et øget fokus på Mistral og udslusning i det øvrige program, har haft stor betydning for denne udvikling og
har helt konkret betydet, at vi f.eks. kan tilbyde vore kunder en betydelig kortere leveringstid. Vi ser meget
frem til messen og glæder os til at byde eksisterende og nye kunder velkommen på vores stand“ udtaler
Jens-Ole Staghøj, Adm. direktør.
For yderligere information, venligst kontakt:
Hammel Furniture A/S
Charlotte Thorsen, Marketingsansvarlig
Tlf.: 89631577 / 61626914
cht@hammel-furniture.dk

Jens-Ole Staghøj, Adm. direktør
Tlf.: 89631577 / 40410100
jos@hammel-furniture.dk

Eller besøg vores nye hjemmeside på www. hammel-furniture.dk
Hammel Furniture A/S er en moderne og samfundsbevidst virksomhed, som siden etableringen i 1961 har fokuseret på at skabe
kvalitetsmøbler, der kombinerer dansk arkitekttraditioner med spændende, fremsynet design.. Alle produkter designes og produceres i Danmark på Hammels fabrik i det Midtjyske.

