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RUM VÄLJER DESIGN
Björk, ek, kork, grönska och gamla tyger. Vårens design

nyheter är en hyllning till de av naturen producerade  
materialen. Effekt skapas med enkla medel och med en 

många gånger tydlig historisk referens.

  1. SVÄVANDE.   Den holländska desig
nern Anna Ter Haars Cinderella’s Chair är 
precis så magisk som namnet antyder. 
På ett poetiskt sätt leder den tankarna 
till medicinsk vetenskap med sin mjuka 
protesinspirerade utformning.
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  4. SKINANDE RENT.     Den 
tyska Parisbaserade de
signern Veronika Gombert 
gör städning till ett nöje med 
sin snygga borste och skyffel 
Hopefully Gone.
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  3. STABILT.     Bordet Clinker 
av designtrion Rich Brilliant 
Willing består av glas, ply
wood och ek och påminner 
om en förstelnad ridå.  
Produceras av Frank Form. 

  2. NYTT FRÅN FRONT.    
Fronts taklampa Shadow 
and Light är utrustad 
med runda hål som silar 
ljuset. Den produceras av 
italienska Porro.
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 7. SMART FÖRVARING.     The BOOK Lounge Chair är designad av 
JeanFrançois D’Or för Jongform International. Tidningar förvaras 
snyggt och prydligt mellan sitsen och ryggstödet.
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  5. LÄGGA PUSSEL.     Tyco Tats uppmärksamhetssökande bord 
Fracture hämtar sin form från det gamla kinesiska pusslet Tan
grams och ger stora möjligheter till flexibilitet och förändring.

 6. HEMBYGDSESTETIK.     
Garden Chairs är gjord 
av den kanadensiske 
designern Grant Heaps. 
Klädseln är handsydd av 
återvunna tygbitar och 
är en hyllning till den 
amerikanska textil
formgivaren Rosie Lee 
Tomkins.5

 8. I ALL SIN ENKELHET.      
Pallen Alodia är designad av 
Todd Bracher för Cappellini.

Bild:Fien Muller
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 9. TREENIGHET.      Den 
grekiske designern Yiannis 
Ghikas klädhängare Game 
of Trust består av tre 
yformade stavar lutade 
mot varandra.
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  10. KARTLAGT.     Poliart är en kaffebordsfamilj vars yta visar kartor över Paris, Barcelona, Venedig 
och Istanbul. De olika färgerna representerar den maträtt som staden är mest känd för. Designern 
Luca Nichetto skänker en del av överskottet till kulturell verksamhet i de fyra städerna.
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  13. GRILLAT.     Röshults lanserar den snygga och stadiga 
utomhusgrillen BBQ 200 att inviga säsongen med. BBQ 
200 ingår i en serie av tre grillar. 

  11. KOLLABORATIVT.    Danska Stelton har inför sitt 
50årsjubileum i samarbete med Paul Smith gjort om 
Arne Jacobsens klassiska Cylindaserie genom att 
lägga till en lekfull detalj.

  13. ELDIG ELEGANS.     Eva Milinkovic 
och Kris Gene, grundare av Tsunami 
Glassworks, har gjort den kärnfulla och 
levande vasen Ventricle Vase.

  14. BÖLJANDE.    Monica Försters bänk Motion är gjord 
i björk och finns i flera olika storlekar och versioner. En 
enkel men spännande sittmöbel som passar lika bra i 
ett barns rum som i offentliga miljöer.
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  13. SKÄRPNING.     Soffan Mama Look 
är designad av svenska Anna Kraitz och 
tillverkas av Källemo. Den ingår i en serie 
produkter inspirerade av designerns 
stunder med dottern. Kraitz tycker att 
möbler, precis som människor, behöver 
accessoarer.

  16. HÄNDIGT.     Lee Wests 
te kanna har inget handtag 
utan en korkring att greppa 
runt. Namnet Nomu betyder 
”dricka”’på japanska.

  15. INKILAT.     Leo Yiu Chun Pongs väggklocka 
Insert fästs på sidan och sticker ut som en 
kaxig påminnelse om att klockan tickar.
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  17. FREDAGSMYS.      Lampan 
Friday av den tyske designern  

Reinhard Dienes har ett glasskal 
som gör att den kan placeras 
nästan var som helst. Sladden är 
textilinfattad och finns i flera färger.


