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Massproductions lanserar MP Trolley
I Massproductions nya MP Trolley kombineras funktioner hos en klassisk 
serveringsvagn och ett avskalat brickbord. Med sina nätta hjul, två plan 
och avtagbara brickor blir MP Trolley en praktisk möbel i såväl privata som 
offentliga miljöer.

–Jag ville skapa en avskalad serveringsvagn som kan förenkla och förbät-
tra serveringen i både privata och offentliga miljöer. Min första industriellt 
producerade design var ett brickbord för IKEA 1998, och nu insåg jag att en 
serveringsvagn skulle kunna vara ett bra komplement till vårt eget sorti-
ment, säger Chris Martin, designchef på Massproductions. 

Inspirationen till MP Trolley kommer från geometriska former och mellan-
rum. I den enkla men väldesignade möbeln möts runda och kantiga former 
på ett elegant och funktionellt sätt. Konstruktionen bygger på två större 
avtagbara brickor som placeras på en enkel ställning av rostfritt stål, vilka 
försetts med nätta hjul. De tillhörande brickorna finns tillgängliga i naturek 
och svartbetsad ek. 
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MP Trolley kommer att vara en solitär produkt i sortimentet medan brickorna 
även kan användas som tillbehör till bordserierna Tio och Odette.

Produktinformation MP Trolley:
Design: Chris Martin - Massproductions
Material: Rostfritt stål, ek
Mått: H: 80 cm, B: 75 cm, Diam bricka: 65cm
Pris: Från ca 11’900 SEK

För högupplösta bilder, se Massproductions pressrum.

För intervjuförfrågningar, produktlån eller information. 
Sanna Fehrman, Communications Manager, Massproductions
sanna.fehrman@massproductions.com | +46 70 229 37 70

Om Massproductions
–
Det internationella möbelföretaget Mass-
productions grundades 2009 av den svens-
ka formgivaren Magnus Elebäck och den 
brittiska formgivaren Chris Martin. Grund-
arnas idé bakom namnet syftar till en sund 
och ansvarsfull industriproduktion av 
möbler med hög designgrad. Massproduc-
tions lever efter filosofin ”form följer funk-
tion”, där designprocessen tillåts ta tid. 
2016 tilldelades Massproductions titeln 
Årets Producent från Residence Magazine 
och 2017 Året Designer av RUM. Idag har 
företaget sitt kontor och sin designstudio i 
Hammarby Sjöstad, Stockholm. 


