What’s up?
Inspiration og idéer til boligen …

Kombination

Vi kender begrebet cyborg fra filmverden
i form af science-fiction helte som Terminator og Robocop. Det er disse skabninger
og tanken om at kombinere forskellige materialer, der har inspireret Marcel Wanders
i designet af de nye versioner af Cyborg
stolen for italienske Magis. Cyborg er en
alsidig stol med en skal i polycarbonat,
hvor der kan påsættes forskellige bagsider.
Nu kommer Cyborg stolen i to nye versioner – én med ryg i kurvet polykarbonat
og én med tremmeryg i drejet solid ask.
Priser fra 4.500,www.roomstore.dk

Ram’nende

Får du mange dejlige tegninger af dine børn, og ved du ikke helt hvad du skal stille op med
dem? Og kan du huske, hvor meget du som barn gjorde dig umage med dine tegninger? Det
kan de hos RAM’N og derfor opstod idéen til en ramme, hvor de kunne isætte en tegning
med det samme, uden bøvl og besvær! ”Vi ville gerne have, at tegningen kunne sættes op
mens man f.eks. stod med vådt tøj i entréen – og meget gerne nemt og hurtigt. Desuden
ville vi gerne have, at rammen passede sammen med de rammer, man normalt sætter kunst
og fotografier i. På den måde fortæller vi børnene, at deres kunst er lige så meget værd som
de andre ting, der bliver udstillet på husets vægge”, fortæller Thomas Pii Winkel fra RAM’N
i Hellerup. Den smarte ramme fungerer ved, at tegningen holdes op mod akryllisten – tegningen påføres et let tryk, så er tegningen rammet ind. Når et nyt kunstværk er klar, trykkes
den ind oven på den forrige tegning. På den måde kan over 50 A4 kunstværker rammes ind,
før du behøver tømme rammen.
www.ramn.dk

Hæng
stumtjeneren!

En lille ide med stor brugsværdi:
”Copenhanger”, den hængende stumtjener, skabt af den
danske designduo Lise Vilslev
og Mathilde Møberg. Afsættet
for det nye designobjekt,
som lanceres dette forår, var
en enkel, lodret knagerække
produceret i 1960’erne, der hang
i Lise Vilslevs barndomshjem.
Imidlertid opfyldte den gamle
knagerække langt fra duoens
æstetiske krav. Det satte gang
i en længere udviklingsproces,
der handlede om at nytænke et
design og tilpasse det til en moderne boligindretning. Resultatet
taler for sig selv: Et stykke elegant hverdags-design, der både
pynter og løser pladsproblemet –
naturligvis navngivet Copenhanger som en hyldest til de små
københavnerlejligheder, hvor
behovet ligger lige for. Priser fra
1.300,- Nærmeste forhandler
oplyses på tlf. 22 21 90 00
www.copenhanger.com

Mere og mindre tiltet

Den innovative pendel, Tilt, fra det tyske designfirma, Nyta, har med flere
internationale designpriser vundet stor anerkendelse, bl.a. UP/Graded Design Award for det mest innovative produkt og Design Plus Award, der blev
uddelt under Light & Building-messen i Frankfurt. Nu fås den populære
pendel i en flot grå nuance og som noget nyt også i en mindre udgave på 18
cm i diameter under navnet Tilt S. Kvalitet, minimalisme og funktionalitet
er nøgleordene bag Tilt fra Nyta, som kan tippes 110 grader og drejes 360
grader. Den nye og mindre, Tilt S, har samme fleksibilitet og den mindre
størrelse giver et utal af brugsmuligheder.
www.lampefeber.dk

12

160 - April 2014 - Liebhaverboligen

#

April er fyldt med små farverige goodies, der blomstrer frem i boligen fra de dygtige
danske designere. Bemærk de organiske former, en ofte hængende funktion, 2 farvet designs,
håndtegninger, appetitlig fed glasur og modige prints, elementer der alle er kendetegnede for foråret.

FARVEMOD, FED GLASUR OG
ORGANISKE FORMER ER DE
NYE INTERIØR-BOLCHER
Organiske runde poder designet af Signe Lybeck, Dahlia puder,
findes i 9 forskellige farver. Ø 38 cm. vejl. udsalgspris 475 kr.
Forhandler: Designer Zoo. Vesterbrogade 137, 1620 København V,
www.dzoo.dk

Garderobeopbevaring i form af den
smukke loftshængende ”Copenhanger”,
findes i 3 varianter af egetræ: oliebehandlet, hvidolieret og en sort, og endelig en
2014-udgave af bøgetræ i klar gul. vejl.
udsalgspris er 1.500 kr.
www.copenhanger.com

Opbevar dine småpenge med humør og pift
forårsindretningen op! ORB porcelæns sparegris
med kork prop fra Anders Arhøj Studio, 14 x 14
cm: 299 Kr. Forhandler: CasaCasino, Jægersborg
Allé 7 dk-2920 Charlottenlund,
www.casacasino.dk

Sofaborde som knappehoveder designet af
OK Design, The Crossit table lille: Ø55 H50
cm, 3.199 kr, stor: Ø80 H45 cm, 4.199 kr.
Findes i 2 farvekombinationer:
White/Fontana Green & Charcoal/Almond
Pink www.okdesign.dk
Nodestativslignende
urtepotter fra Ferm Livings
kollektion, er udført i jern
med puddercoating. Lille: 50
cm. x 13 cm, 199 kr. Stor: 65
x 15 cm, 249 kr.
www.luxoliving.dk
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Flettede spisestole, der
gengiver et udeagtigt look
i indretningen. Fra House
Doctor, art. ID0980, model
Kawa, 46x62 cm, h.: 86
cm, siddehøjde: 46 cm, vejl.
udsalgspris 1.250 kr.
Forhandler: butik Janus.
www.janus-shop.dk

