UPDATE

BALLON BLÆST TIL BRISTEPUNKTET

Det danske designfirma Louise Roe Copenhagen
står bag denne smukke vase, som står mundblæst
til bristepunktet i et spændstigt og legende udtryk.
Kommer i tre størrelser og flere forskellige farver,
Balloon Vase 03 Blue, diam. 35 cm, h 40 cm,
2000 kr., Louise Roe Copenhagen.

Den legesyge italienske designer
A l e s s a n d ro Me n d i n i h a r u d v i k l e t
tre møbler ud af træ fra firmaet
A l p i , s o m Me n d i n i s e l v v a r m e d
til at udvikle i 1991 med inspiration fra pointillismen. De er
s k a b t t i l u d s t i l l i n g e n Tr e
Primitivi/Milano.

KOBOLTBLÅT BORD

Det berlinske brand Bannach har lanceret
deres Uno Collection, som oprindelig kom
i forskellige farvekombinationer, men
her i én farve – koboltblåt, Mono,
39.975 kr., Bannach.

Blå detaljer
Dørhåndtag – ordet er ikke just
ophidsende, men det behøver
ikke at være så kedeligt, som det
lyder. Hvad med at udskifte de
anonyme håndtag med et par
dekorative eksemplarer i drejet
blåt muranoglas fra Italien? Det
kan være den lille detalje, som gør
den store forskel, 8500 kr. pr.
sæt, The Apartment.

★
NG AN

Det lille sidebord Dee Table er i en vital blå farve, som sender tankerne
mod den franske kunstner Yves Klein, som netop blev synonym med
lige præcis den nuance af blå. Bordet er designet af Fabio Hendry &
Martijn Rigters fra henholdsvis Schweiz og Holland. Det er lavet i farvet
aluminium og formet som et D. Der er skåret ind til de rene linjer efter
et princip om, at godt design bygger på en afvisning af det unødvendige,
4400 kr., Tre Product.
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Ambit Pendant Lamp fra
Muuto, designet af det
Stockholm-baserede
designstudio TAF, fås nu i en
ny størrelse, som ændrer dens
udtryk og funktion, diam.
16,5 cm, 1095 kr., Muuto.

UPDATE

Sanseligt
computerporcelæn
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Plisago er navnet på et sidebord af
designduoen Besau Marguerre. Her
udgør formen det dekorative, og det
dekorative udgør formen. Det er blødt,
poetisk, blidt og sanseligt. Bordet er
udformet i porcelæn, hvilket gør det
skrøbeligt og fint, og formen er genereret
ud fra en computer-software udviklet hertil.
Der er på den måde leget med forholdet
mellem menneske og computer, 9665 kr.,
Besau Marguerre.

NG AN

MED SPEJLET
I CENTRUM
Specktrum er navnet på et nyt dansk
interiørbrand startet af søstrene
Anne og Kristina Laursen. De har
netop lanceret en række tidsvarende
design til hjemmet i et tilgængeligt
prisleje. For dem er spejle en vigtig
del af deres visuelle art decorunivers, og derfor ses spejle og andre
reflekterende overflader som en
essentiel del af kollektionen, bl.a.
Simplicity Line Mirro 100, 949 kr.,
spejlvasen Reflection Vase, 349 kr.,
samt den reflekterende lille lysestage
Crystal Color Crusth, Couple,
399 kr., Specktrum.

kollektion af tekstiler fra Kvadrats Kinnasand
Kollektion, som er karakteriseret ved en højt
udviklet væveteknik, de bedste materialer samt
en bred palet af farver, som giver én følelsen af,
at man klæder sin bolig i de fineste skræddersyede
gevandter.

GEOMETRISK GLAS

Studio Jonathan Radetz, tidligere
kendt som Jono Concepts, har for
nyligt præsenteret et nyt medlem
i familien af sideborde kaldet Tiro
udviklet til det tyske møbelfirma Jan Kürtz. To rektangulære
glasflader er sat sammen i et t og
udgør fundamentet for den runde
bordplade. De afrundede kanter
giver bordet et sammenhængende
og imødekommende udtryk, Tiro,
3600 kr., Jan Kürtz.

Se den uortodokse
spanske arkitekt
Ricardo Bofills
fabelagtige arbejde
i bogen Ricardo
Bofill – Visions of
Architecture,
3 7 0 k r. , G e s t a l t e n .
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FØLELSEN AF ET SKRÆDDERSYET
STYKKE TØJ Tailor Made er navnet på en ny

EN ELEGANT MUMITROLD

Stolen Tail Lounge Chair har et legende og
blødt udtryk, som næsten synes at give den
menneskelig karakter. Den virker venlig og
imødekommende og samtidig elegant. Stolen
er designet af GamFratesi, 8700 kr., Gubi.

