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Innovationer i världsklass visas upp på världens ledande mässa för
möbelproduktion och inredning på Kölnmässan 21 - 24 maj 2019. Svenska
utställare sätter Sverige på världskartan.
Det är på Interzum som det senaste visas upp för den globala möbel branschen. Beslutsfattare,
opinionsbildare, designers från hela världen visar framtida innovationer. En inspirationskälla för
produktutvecklare, designers och arkitekter. Den globala branschen deltar på mässan för att ta del av
nyproduktion, senaste tekniken, materialvalen för framtiden. Här finns svenska utställare som sätter
Sverige på världskartan. Hög aktuella ämnen som hanterar resurser, hållbarhet och digitaliserade
bostadsmiljöer och mycket mer.

Spännande mix av gammal tradition och det nya möts
Allt från flexibla boendemiljöer och arbetsmiljöer förändras alltjämt, människor behöver och vill vara mer mobila,
den demografiska omställningen skapar nya krav på koncept för flexibla inredningar och lösningar. Mindre
boendemiljöer. Digital Printing, digitaliseringen och trenden mot anpassning är utmaningar för branschen.
Möblerna måste vara smarta, materialen intelligentare, hållbarhet i flera dimensioner då konsumenternas ställer
högre krav.

Huvudområden på mässan
• Material & Natur: Trä, faner, parkettgolv, inredningsarbeten, dekorativa ytor, dekorpapper, laminat, träbaserade
paneler, laminerad plast, mineralmaterial, ytbehandlingar, präglingscylindrar, pressplattor, kanter.
• Funktion & Komponenter: Lampor och belysningssystem, halvfabrikat för skåp, kök, lås, kontor och
modulmöbler, inbyggda delar.
• Textil & Maskiner: Maskiner för klädsel och sängkläder, stoppmaterial, klädsel, klädsel, läder, lim.

Special områden
• Trends in Surfaces & Wood Design
• Disruptive Materials
• Digitalization: Focus on Consumer Trends!
• Digital Printing
• Tiny spaces: Living in compact homes
• Mobile Spaces
• Interzum award

Det svenska på världskartan
Följande svenska utställare är på plats: Eton Systems Pelly Components Roca
Industry SWEDSTYLE Starsprings HordaStans
TNC Components Kondator Ackurat Industriplast Gislaved Folie
Välinge Innovation Sweden IMA Norscan Möbelimport Sweden Sanas TA-Nikoda

Fakta Interzum
• Utställare: 1,732 från 60 länder
• Utställningsyta: 187 400 kvm
• Besökare: 69 000 från 152 länder
• Press: 500 journalister
• Hallar: 9 (några i flera plan)
• Vartannat år mässa
• Fackmässa
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