– Vid första ögonkastet ser Kabinett ut som ett vanligt skåp men den har inbyggda funktioner som gör att den kan transformeras
till en helt annan möbel. Innovationen ligger i funktionen", säger Alexander Lervik.
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Adea lanserar två ergonomiska
innovationer för hemmakontoret
Idag lanserar den finska möbelproducenten Adea ett nytt affärsområde, Adea
Smartwork, med två olika produkter som möjliggör en ergonomisk och
stilsäker arbetsmiljö i hemmet - Kabinett och Fokus. Kabinett är en helt ny
uppfinning formgiven av Alexander Lervik, där en byrå enkelt omformas till
en ergonomisk arbetsplats. Fokus, formgiven av Mikko Laakonen, har plats
för upp till två dataskärmar som lätt kan stoppas undan.
Tidigt i våras när Covid-19 slog till runt om i världen erbjöd den finska
regeringen bidragspengar till små- och medelstora bolag som kom fram med
nya produkter eller innovationer i skuggan av Corona. Ett av dessa bolag är
den finska möbelproducenten Adea som nu lanserar två nya produkter som
råder bot på många av de ergonomiska problem som uppstår vid hemarbete.
– Den finska regeringen var snabba med att stimulera innovationskraften i
landet och vi såg tidigt att antalet människor som arbetar hemifrån ökade
kraftigt. Det här handlar om en förändring i människors beteenden och syn på
var och hur arbete kan utföras, en förändring som är här för att stanna. Även
mer traditionella bolag uppmuntrar sina anställda att arbeta hemifrån, men
det finns ett stor behov av smarta arbetsmöbler som både är ergonomiska
och som passar in i hemmiljön. På sex månader har vi gått från idéer till
färdiga produkter och idag lanserar vi ett helt nytt affärsområde; Adea
Smartwork där Kabinett och Fokus är först ut, säger Esa Mäkitalo, vd och
grundare av Adea.
Enligt en rapport från Novus (september 2020), med syfte att undersöka vad
yrkesarbetande tjänstemän anser om arbetsmiljön hemma, anger nio av tio

tillfrågade att de vill fortsätta att arbeta hemifrån, minst en dag i veckan.
70% av respondenterna uppger att de trivts bra med hemarbetet. Däremot är
det nära 30 % av de tillfrågade som fått besvär med smärtor i rygg, axlar och
nacke, och det handlar om besvär som personerna inte haft tidigare.
Om Kabinett
– Vid första ögonkastet ser Kabinett ut som ett vanligt skåp men den har
inbyggda funktioner som gör att den kan transformeras till en helt annan
möbel. Innovationen ligger i funktionen, du får ett höj- och sänkbart
arbetsbord ur en möbel som inte ser ut som ett bord. Jag har lagt stor vikt vid
att både göra den estetiskt tilltalande och ergonomisk. Du ska inte få ont i
kroppen av att arbeta hemifrån, säger Alexander Lervik, formgivare.
Kabinett kommer i tre olika utföranden: Basic, Laptop och Screenlift där alla
har en höj- och sänkbar bordskiva och funktionalitet som gör att du kan
stänga ned jobbet vid arbetsdagens slut och gömma undan datorn, skärm och
andra arbetsredskap. Bordshöjden utgår från 69 cm istället för
standardmåttet 73 cm, så att även kortare personer ska kunna få en bekväm
arbetsposition. Möbeln är formgiven med tanken att ta så liten plats som
möjligt i rummet, men med bibehållen arbetskomfort.
– Hemarbete är ingen tillfällig lösning och därför har en målbild varit att ta
fram en möbel som smälter in med din övriga inredning. Du ska kunna sitta
och arbeta på den mest attraktivt platsen i hemmet, framför ett fönster eller
mitt i vardagsrummet säger Alexander Lervik.
Om Fokus
Utöver de ergonomiska behoven är det viktigt att kunna dra gränsen mellan
hemmet och arbetet. Uttrycket ”out of sight, out of mind” passar väl här. Med
Adea Smartwork´s möbler, har man placerat extra fokus på möjligheten att
gömma arbetsredskap när arbetet är klart. Designat av Mikko Laakkonen för
Adea Smartwork, Fokus ser ut som ett traditionellt skåp men innehåller
faktiskt en höjdjusterbar arbetsyta och har förvaringsutrymme för en dator,
skrivare och annat material som behövs för arbetet. Fokus dörrar är
uppdelade i flera skivor som kan vikas helt på skåpets sidor för att möjliggöra
fri passage i dess närhet. Fokus finns i två bredder: 100 cm eller 150 cm.
– När jobbet är gjort kan dörrarna enkelt stängas för att dölja allting. Detta
gör det lättare att fokusera på det väsentliga och dra gränsen mellan arbete
och fritid, säger Mikko Laakkonen.

Priser och återförsäljare
Kabinett kommer i tre modeller: Basic, Laptop och Screenlift och Fokus
kommer i två storlekar: 100 cm och 150 cm.
Priserna utgår från 18 500 sek, exklusiv moms.
Kabinett och Fokus kommer säljas genom flera återförsäljare runt om i
världen med start hos Länna möbler from 1/12 2020.
Om Adea Smart Work
Adea Smart work är Adeas nya affärsområde som syftar till att förbättra
människors vardag en möbel i taget. Adea Smartwork, som namnet antyder,
fokuserar på att förbättra arbetsmiljön i hemmet eller på hotell och i andra
miljöer som är typiska för distansarbete. Samtliga produkter tillverkas i
Finland.
För frågor vänligen kontakta:
Elin Lervik, presskontakt Adea, elin@lervik.se, +46 (0)760 12 88 00

Family-run Adea from Södra Österbotten in Finland has been producing
furniture of the highest quality since 1994. Its range includes sofas, tables,
rugs and shelving, created in collaboration with some of the world’s most
prominent designers.
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