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Fremtiden er lys
De finmaskede nylonskjermene gir bare et hint om hva vi kan
forvente oss av 3D-printing i fremtiden. Afillia er designet av
Alessandro Zambelli, og kan i teorien printes ut hvor som helst.
Sokkelen er i massiv furu, som for å dempe science-fictionfaktoren, fra kr 5160, exnovo-italia.com. NH

furu i hagen

Stadig flere produsenter tilbyr alternativer til hagemøbler av tropisk
trevirke. Serien Nordic er tilvirket av hjemlige furutrær, og fås i svart,
hvit og grå, stol kr 1995, bord kr 4795, skattekammeret.no

Fra catwalk
til sofakrok

Den belgiske motedesigneren
Raf Simons har bokstavelig talt
plukket opp tråden som den
svenske tekstildesigneren
Fanny Aronsen en gang slapp.
De komplekse (du må tett innpå) stoffene Balder, Haakon,
Sunniva og Vidar kommer nå i
nye farger, kvadrat.dk. NH

buret fanger

Løft av bordplaten, og du har et sofabord som også kan brukes til oppbevaringskurv. For å få full uttelling for
det grafiske mønsteret, bør du imidlertid
finne et annet sted å lagre rotet ditt,
kr 675, fermliving.dk. NH
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Dra og dim

Pendelen i årets PS-kolleksjon
åpner og lukker seg når du
drar i snoren. Slik regulerer du
lysstyrken og mønsteret som
avtegner seg på vegger og tak,
Ø: 35 cm, kr 395, ikea.no. NH

«Ønsket om å imponere andre bør
aldri komme foran behovet for personlig
stil og komfort. Trives du selv, vil
også andre gjøre det.»
Sir Terence Conran, engelsk designer og butikkeier

Sekstitallsaksent

Loungestolen i Finn Collection har detaljene i orden.
Helheten også. Serien er designet for utendørs bruk,
men ville stått seg i stuen også. Design ved danske
Norm Architects, kr 4760 pluss frakt, dwr.com. NH

lille grille

Markedets mest
diskrete gassgrill
heter BBQ Grill.
Målene er 50 x
50 x 80 cm, og
gasstanken skjules
med et nedfellbart
trekk. Design
ved Broberg &
Ridderstråle,
kr 17 160, roshults.se.
NH
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Tegn i teppet

Mønsteret er inspirert av selve broderingsprosessen, der håndverkeren arbeider blant
tråder i ulike valører, speil og paljetter. Det
du ser på Rabari Rug er abstraksjoner av
slike objekter. Design ved Doshi & Levien
for Nani Marquina, haraldsson.no. NH
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bruk hånden

Bordlampen Volume
er inspirert av
volumknappene du
finner på åttitallets stereoanlegg.
I dette tilfellet er det
selvsagt lysstyrken du
regulerer ved å vri på
hatten, design ved
Gamfratesi, kr 1850,
lightyears.dk. NH

Soft stemning

Nykommeren i Rosendahls Grand Cru Softkolleksjon er hvit, dyp, 25 cm i diameter og
perfekt til din daglige dose pasta eller salat.
Pastatallerkenen har kolleksjonens umiskjennelige
preg; en fordypning i form av et spor. Tallerken,
kr 170, karaffel, kr 219, og drikkeglass i pakker
på fire, kr 153, royaldesign.no. ÅH

Linjekryss

Skjenken Kyoto er japansk
inspirert. Når dørene
krysser seg danner det
seg et nytt spennende
mønster. Du får den i
ren bøk eller med farge
på en av dørene. Kyoto
er 120 cm lang og 65 cm
høy, ca. kr 9450,
moncolonel.fr SKB

NYHET!

Kavli Kaviar inneholder hele 60 % torskerogn
Kavli Kaviar – kanskje verdens beste?
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Magisk. Wooden Carpet er
designet for å ligge flatt på
gulvet, men trebitene gjør at
det ved noen enkle grep kan
forvandles til en skulptur.

tendens
Snekkersøm
Er nål og tråd møbelsnekkerens nye verktøy?
Tekst: Niklas Hart foto: produsentene

De gjør det ikke lett for seg, pionerene. Håndsydd treverk lyder
som en umulighet. Derfor er det ekstra oppløftende når det
viser seg at det faktisk fungerer.

Utfordrer
maskinene. Fredrik
Färg og Emma
Marga Blanche
setter symaskinene
på store prøver i
arbeidet med
Wood Layer
Armchair.

Lag på lag. Wood Layer Armchair
er sydd sammen av finer fra ulike
tresorter. Stolen er, ikke overraskende, mest interessant sett
bakfra, fargblanche.com.
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Teppe av tre. Wooden Carpet er
sydd sammen av trebiter skåret i
geometriske former. Design ved
Elisa Strozyk, boewer.com.
Krakk av tretekstil. Tutu er en
underlig skapning, ikke minst
fordi tekstilet er laget av treverk,
nærmere bestemt bark, som er et
restprodukt i trevareindustrien,
lennekelangenhuijsen.com.

Prøv nye BoligDrøm!
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Vi har pusset opp og byr på spennende forandringer!
Prøv nye BoligDrøm du også. Vi har ny logo, fresh design,
nye spalter og mer shopping. I tillegg får du som vanlig vakre og
moderne hjem, trender, inspirasjon fra bloggere og massevis av
herlige oppskrifter på god mat.

Enkle saker

I SALG

NÅ!

www.lime-as.no

De pulverlakkerte stålhyllene er sveisne
alene eller i grupper, her er det bare å dandere i vei. Målene er 80
x 20 cm, hyllene finnes i hvitt, svart og gult, kr 195 pr. stk., ikea.no
SKB

Drypper igjen

Når Arne Jacobsens Dråpen endelig relanseres, er det
som en regnskur. Den over femti år gamle stolen fås i
skinn, tekstil eller plast i seks ulike farger. Bena er i krom
eller matchende farger, fra kr 2580, frizhansen.com. NH

NYHET!
Nå kAN Du LASTe NeD
BOLIGDRØM På iPAD:
Som abonnent kan du laste ned gratis i
iTunes App Store. Det vil si at du får
BoligDrøm både på papir og på iPad
– i ett og samme abonnement.

allværsmøbler

Det finnes ikke dårlig vær,
i hvert fall ikke for de helnorske utemøblene Frame,
som i år kommer i nye farger,
kr 34 500 for to stoler, sofa og
bord, sundays-design.no. NH

Prøv et abonnement! 3 nr for kun kr 99,-

Bestill på Sms!

Send SMS med kode ABOBD3U til 2205

Følq oss oqså på nett, Facebook og Instagram

