
Från: Kallin & Franzén info@kallinfranzen.se
Ämne: Kallin & Franzén på Möbelmässan!

Datum: 2 februari 2016 10:10
Till: Conny Johansson conny.johansson@lofthouse.se

Datum 2016-02-02
www.kallinfranzen.se
info@kallinfranzen.se

Du har kunnat besöka Kallin & Franzén på Möbelmässan i Stockholm i årtionden.
I år ställer vi – för första gången på ett och ett halvt decennium – åter ut som ett
fristående varumärke. Vi har en gemensam monter med JELTEC AB.

        

BRIDGE-serien!

En lätt och luftig produktfamilj, bestående av
1-sits-, 2-sits-, 3-sitssoffa och hörn – samtliga med
avtagbar klädsel. På mässan kommer vi visa 3-
sitssoffor med 2 olika armstöd. Vi är nyfikna på våra
kunders reaktioner och ser verkligen fram emot att Ni
kommer till oss i monter A41:10 för en provsittning.

DOT 6-sitsig pall
Vår tuffa serie pallar: DOT utökas med en
6-sitsig variant med dubbla trearmade ryggstöd.
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POKER SILENCE-familjen växer

POKER SILENCE – för den som vill ha en lite lugnare
och tystare miljö. Vi visar den utökade familjen i årets
mest trendiga färger

 

INFORMATION

En av grundarna till Kallin & Franzén AB – Leif Kallin – gick bort efter en tids sjukdom i
oktober 2015.

Leif Kallin startade företaget redan 1954 tillsammans med sin bror Urban och kompanjonen
Rune Franzén i Trädet. Vi minns Leif som en alltid positiv och glad man, som brann för
företaget och dess anställda, även efter det att han gått i pension.

Vi kommer att sakna Leif på årets möbelmässa – ett årligt återkommande tillfälle som han
aldrig ville missa, varken under de många åren som utställare eller som besökare efter
pensioneringen. 

Idag ägs och drivs Kallin & Franzén av Leifs son Peder Kallin, Marita Kallin och Mikael
Karlsson.

Leif Kallin längst till höger, tillsammans med Urban Kallin och Rune Franzén
när det begav sig på 50-talet.
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Vårt nyhetsbrev distribueras 3–4 gånger per år.
Om du vill avregistrera dig från maillistan, vänligen meddela .
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