NYHEDER
MOCCA I KOBBER OG MESSING −
Mange betragter Moccamaster som den
ultimative ﬁlterkaffebrygger. Nu bliver
maskinen lanceret i to nye farver, Copper
og Brass, så den også kan matche
tidens aktuelle boligindretning. Moccamasters grundlægger Gerard-Clement
Smit mener, at temperaturen på vandet
skal ligge mellem 92 og 96 grader, og
gennemløbstiden skal være 4-6 minutter.
Han understreger, at den færdigbryggede
kaffe aldrig må være under 80 grader. Ifølge kaffebryggermesteren er det væsentlig
viden for alle, der vægter en god aroma,
og som ikke vil gå på kompromis med
smagen. Moccamaster er håndsamlet, og
alle kaffemaskiner kontrolleres individuelt,
inden de forlader fabrikken. Moccamaster
i Metallic Edition, Copper og Brass, ti
kopper, koster 2.399 kr.
www.moccamaster.com/dk

SLOW LIVING I SENGEN − Brandet
Yai Yai er ejet af tekstildesigner Mia
Nielsen. Hendes designﬁlosoﬁ er slow
living. Hun lægger vægt på kvalitet,
og at produkterne er økologiske. Den
første serie fra Yai Yai indeholder bl.a.
blødt, GOTS-certiﬁceret sengetøj med
navnet “Fading Dot Bed Linen”, der fås
i farverne desert sand og paloma. Her
vist i desert sand. Prisen er 700 kr. for
et sæt i størrelse 140x200 cm, og det
ﬁndes også i babystørrelse.
Nærmeste forhandler:
Tlf. 30 26 09 04

PRISBELØNNET I NYE FARVER − Fra oktober kan Auping-sengen
Essential fås i tre nye farver: Naturfarverne Cool Grey og Warm Grey samt
trendfarven Coral Red. Auping Essential er designet af den tyske designduo
Köhler & Wilms, der har vundet både GIO Award, designprisen IF og Red
Dot Award. Sengerammen er produceret af lakeret 98 pct. genbrugsaluminium, mens hovedgærdet med buede hjørner er af træ eller valgfrit tekstil fra
Kvadrat for et blødere look. Prisen afhænger af valg af sengebund, højde,
madras og tilbehør, men en enkeltmandsseng fås fra 11.495 til 39.230 kr. og
en dobbeltseng fra 19.995 til 65.675 kr.
www.auping.dk
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NYHEDER
UPSIZING − Med sin overdimensionerede
størrelse og rå sorte overﬂade, som mest
af alt minder om et rustikt månelandskab,
har Luna-gulvvasen fra Muubs et næsten
majestætisk udtryk. Meningen er upsizing,
så store terrakotta-krukker som Luna bliver
små kunstværker. Luna-gulvvasen har en
tidløs, organisk form, som står smukt både
indendørs og udendørs. Luna er 130 cm høj,
og prisen er 2.999 kr.
www.muubs.dk

VESPA-INSPIRATION − Pendlen Lampetta fra Herstal er
inspireret af den karakteristiske forlygte på den klassiske
Vespa-scooter fra 1946. Pendlen har en helstøbt ring af krom
og matteret glas, som bryder lyset. Ifølge lysﬁrmaet kaster
Lampetta et behageligt og indirekte lys, som egner sig godt
f.eks. i køkkenet eller over spisebordet. Lampen passer både
til det toptunede hjem og det mere klassiske. Lampetta er
designet af Jesper K. Thomsen og fås i to størrelser. H24xD16
cm til 1.499,95 kr. og H32xD27 cm til 2.199,95 kr.
www.herstal.dk

MYREN I NYE KLÆDER − Fritz Hansen har i en helt særlig
2016-udgave iklædt den ikoniske Myren fra 1952, designet
af arkitekt Arne Jacobsen, i indfarvet, varm grå egetræsﬁner
med bronzefarvet stel. 2016-udgaven klæder originalen med
de organiske former. Den indfarvede egetræsﬁner frembringer
åretegningen i træet, og sammen med det bronzefarvede stel
får stolen karakter og viser sig fra en ny side. ”Fritz Hansen’s
Choice 2016 – Myren” er en ”limited edition”, som sælges i
perioden september 2016 til september 2017 i Fritz Hansens
Concept Stores samt udvalgte forhandlere. Pris 3.495 kr.
www.fritzhansen.com
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NYHEDER
MASKULINT LYS-DESIGN −
I Rene Hougaards design af
de stilfulde lysestager Nuance Column kombinerer Nuance det rustikke støbejern med
mat, sort powder-coating.
Stagens skål er designet, så
den samler evt. overskydende stearin op, i stedet for at
stearinen drypper på bordet
eller gulvet. Nuance kalder
stagerne for maskulint design
med funktionelle detaljer.
Nuance Column fås i seks
størrelser. Den mindste er
9 cm i diameter og 14 cm
høj og koster 199,95 kr. Den
største er 20 cm i diameter
og 65 cm høj og koster
1.049 kr.
www.nuance-scandinavia.dk

MOBIL GARDEROBE − Nature hedder garderobeskabet
fra Nordal. Det er et mobilt stykke møbel med hjul under, så
det nemt kan ﬂyttes rundt. Ud over bøjlestangen har skabet
hylder i siden og et ﬁgurspejl. Skabet er fremstillet i fyrretræ.
H178xB120xD50 cm. Pris 7.000 kr.
www.nordal.eu
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VITRINE MED ARMERET GLAS − Haze hedder den sorte vitrine
fra Ferm Living. Det fritstående skab er fremstillet af pulverlakeret
metal og armeret glas og designet i samarbejde med Says Who.
Glasdørene åbner og lukker sømløst og stille takket være magneter, og skabet har to pulverlakerede metalhylder. Vitrinen kan
f.eks. bruges på badeværelset til stilfuld opbevaring af skønhedsprodukter eller som et moderne islæt i spisestuen til opbevaring
af bordservice.
B70xH155xD32 cm. Pris 9.999 kr.

FRISKE FLISER − Nu kan du sætte kulør på dine ﬂiser
uden at skifte dem ud. Aarhusianske Tile Junkie er gået
all in på årets grønne trendfarver og har lanceret deres
mønstrede ﬂisestickers i to nye udgaver: Grønne mønstre
og Grøn mønster mix. Stickersene er både vandafvisende
og aftagelige, så det er nemt at give ﬂiserne nyt liv både i
køkken og bad og skifte ud, når det trænger. Stickers fra
Tile Junkie passer til en standard ﬂise på 15x15 cm, og de
tåler almindelig rengøring. Prisen er 45 kr. pr. stk. En æske
med ni forskellige mønstre koster 295 kr.
www.homejunkie.dk

IKONISK HÅNDVASK − Badeværelsesserien 1930 er nostalgi kombineret med tidløst
design. I serien genfortolker Duravit den klassiske stil, vi kender fra 30’erne i et moderne
formsprog. Den velkendte ottekantede form,
der er så typisk for perioden, er det gennemgående træk i alle produkter i serien. Den

PH 3½-2½ Kobber
Gulvlampe
Design:
Poul Henningsen

Leveres med to
overskærme, én i
kobber og én i
mundblæst glas

klassiske håndvask med sin smalle gennemgående kant fås nu med søjle, der skaber det
helt rigtige vintage-look. Serien indeholder
foruden håndvask på søjle, en hjørnevask,
hængende håndvask og toilet. Håndvask med
søjle koster fra 9.865 kr.
www.duravit.dk
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