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Massproductions lanserar utemöbler i 
galenskapens färg
Vincent van Goghs mystiska besatthet av gult, galenskap och narcisser var 
inspiration när Massproductions lanserar sitt utemöbelsortiment i en ny solblekt 
gul nyans. Utekollektionen i March Yellow presenteras i en drömsk och grönskande 
setdesign av konstnären Martin Bergström. 

- Gul är galenskapens färg och fick oss att tänka på vårmånaden mars. I England 
säger vi ”Mad as a March hare”, eftersom harar tenderar att bete sig eratiskt i 
mars. Men nu tar vi vara på det bästa med gult, vi tar bort galenskapen och behåller 
känslan av värme och hopp, säger Chris Martin, designchef och medgrundare av 
Massproductions.

Massproductions presenterar nu sina kollektioner Tio, Jig Mesh och den nya 
utomhussoffan Roadie, samtliga formgivna av Chris Martin, i den nya March Yellow. 
Likt tidigare utgörs även den nya färgen av en UV-beständig pulverlack framtagen 
för husfasader, med extrem motståndskraft mot både sol och väta. 
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- Utemiljö skiljer sig från inomhusmiljö på så många sätt. Det ställs såklart 
höga krav på att materialet skall klara av elementens påverkan. Men man har 
också andra typer av rum att förhålla sig till, allt från en park till en uteservering 
eller balkong. March Yellow är ett fint tillskott i vårt sortiment, den är vårig och 
uppiggande, och passar lika väl in i naturen som i en urban miljö, säger Magnus 
Elebäck, vd och medgrundare av Massproductions.

Vid fotografering av den nya utemöbelkollektionen valde Massproductions 
att samarbeta med konstnären och set-designern Martin Bergström. De gula 
utemöblerna tar plats i en övervuxen trädgård som väcker minnen från barndomen, 
ett nostalgiskt gränsland mellan dröm och verklighet.

- Visionen var att skapa en vårlik känsla i en kontrollerad miljö, en frilagd vildvuxen 
exotisk glänta där produkten, snarare än miljön den står i, hamnar i fokus, avslutar 
Magnus Elebäck.

Produktinformation Jig Mesh:
Design: Chris Martin - Massproductions
Material: Stål 
Färg: March Yellow, Beige Red, Black, Blue Green, Brown Beige, Ivory, Pale Brown, 
Pastel Turquoise, Stone Grey, White, Wine Red 
Pris, Jig Mesh Chair: från 2 743 SEK
Pris, Jig Mesh Armchair: från 2 810 SEK
Pris, Jig Mesh Easy Chair: från 3 387 SEK

Produktinformation Tio Collection:
Design: Chris Martin - Massproductions
Material: Stål 
Färg: March Yellow, Beige Red, Black, Blue Green, Brown Beige, Ivory, Pale Brown, 
Pastel Turquoise, Stone Grey, White, Wine Red 
Pris, Tio Chair: från 2 820 SEK
Pris, Tio Easy Chair: från 3 502 SEK
Pris, Tio Bar Stool: från 3 707 SEK
Pris, Tio table: från 4 455 SEK
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Om  Massproductions
–

År 2009 beslutade två designers som delade

samma ny-modernistiska vision om funktionell,

elegant design, att bryta sig loss från PR-drivna

produktstrategier för att skapa ett möbelföretag

med fokus på samspelet mellan objekt och kon-

text. För att förverkliga sin vision tog de kontroll

över hela produktionskedjan - tillverkning,

försäljning och marknadsföring. Denna ban-

brytande strategi har lönat sig, inte bara i en

designtydlighet, utan också i flera prestigefulla

utmärkelser, kända kunder och representation i

den permanenta samlingen på Nationalmuseum.

Produktinformation Roadie:
Design: Chris Martin - Massproductions
Material: Aluminium
Färg: March Yellow, Blue Green, Natural Aluminium  
Pris, Roadie: 14 960 SEK

Produktinformation Odette:
Design: Chris Martin - Massproductions
Material: Stål
Färg: March Yellow, Beige Red, Black, Blue Green, Brown Beige, Ivory, Pale Brown, 
Pastel Turqiose, Stone Grey, White and Wine red. Odette finns också tillgänglig med 
bordskiva i laminat för inomhusbruk. 
Pris Odette Dining Table: från 6 580 SEK
Pris Odette Coffee Table: från 5 610 SEK

För högupplösta bilder, besök Massproductions pressrum.

För produktlån eller mer information kontakta 
Communications Manager, Sanna Fehrman 
sanna@massproductions.se,
+46 70 229 37 70

https://massproductions.se/downloads/

