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Le Klint

lys
december

Design

Vikinge

bænk

Jørgen Høvelskov er nok mest
kendt for den ikoniske harpestol
fra 1963, men han har også tegnet andre møbler i serien. Bl.a.
Viking-bænken fra 1974, der
nu er blevet relanceret efter de
originale tegninger. Her i matsort
ask med sorte snore, fra 14.680 kr.
(Koch Design).

Rabbit and the Tortoise er navnet på en ny
serie borde designet af Studio Juju for Living Divani.
Dimensionerne er elegante og organiske, og bordene
fås i syv forskellige størrelser og former. Fremstillet
i laserskåret metalplade og med ben i 12 mm tynde
metalrør. Fås i enten sort eller hvid, fra 2.745 kr.
(Living Divani).

Flydende flader

Le Klint lancerer to nye lamper,
den klokkeformede La Cloche
af Aurélien Barbry, diam. 29 cm,
h 44 cm, 2.595 kr., og Coprino
af Anna-Mette Monelly, diam.
33,50 cm, h 44 cm, 2.195 kr.

DESIGNnyt
rå skamler
Bag Hockerstools står møbel
snedkeren og filmmanden
Fritz Baumann. Hans unikke
skamler i egetræ er en hyldest
til naturen og det gamle hånd
værk og inspireret af det japan
ske formsprog. Fra 4.125 kr.
(Fritz Baumann).

Cool lampe
Amis De Jean er en ny
enkel og skulpturel
lampe designet af
Gabriela Chicherio for
Ligne Roset. Lampen er
i sortlakeret metal
med aluminiumsskærm
og stofledning. fås
som pendel og væglampe
(Haslund Interiør).

Den engelske designer Benjamin Hubert står bag Bowserien, der bl.a. består af et bord og en bænk skabt af
massivt asketræ og en buet metalbøjle. (De la Espada).

Benjamins Buer

nyheder
Moderne
Bistro

‘Having heroes is important,
and I am pleased and honored
to finally work with one of my
biggest heroes Artek.’
— Mads Nørgaard

Botanica-vaser i fajance designet af
Mette Bache og Barbara Bendix. Som en
praktisk detalje er vasen skabt med riller
i bunden, der støtter blomster og grene.
Findes i fem varianter, fra 499-999 kr.
(Kähler).

Giv stuen klasse med en moderne loungesofa. Gotham er en
nyfortolkning af den populære bestseller Baseline, som
er designet af Jens Juul Eilersen. Gotham fås nu i en udgave
med chaiselong, 44.944 kr. (Eilersen).
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De klassiske bistro-stole, som
kendetegner Paris’ caféliv,
har inspireret designeren
Patrick Norquet til at skabe
stolen Republica Chair for
Drucker. En hyldest til de vel
kendte og traditionelle stole,
der kan bruges både ude og
inde, men med et nutidigt
og moderne tvist. Fås i
mange farvevarianter. Frem
stillet i håndflettet rislan
og med metalstel, 2.864 kr.
(Maison Drucker).

I Like
Stripes
AF mette barfod

Lav lounge
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Nørgaard paa Strøget fejrer 80-året for den legen
dariske Stool 60, som oprindelig blev designet af
Alvar Aalto for Artek. Jubilæet fejres med en udstil
ling af Arteks design og en special edition af stolen
skabt af Mads Nørgaard. Skamlen har fået navnet
I Like Stripes (Nørgaard paa Strøget).
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