
GRYNING VITRINSKÅP
Design Ania Pauser & Hannu Hietamäki

Gryning finner sin inspiration i 1500-talets 
intarsiakonst och tekniken ”skuggning” där man 
använder varm sand för att skapa en bränd 
effekt för fanér. Skuggbränningen i kombination 
med den 3-dimensionella parkettläggningen 
ger en illusion av extra djup i skåpets mönstrade 
yta och leker med ögat. Den dolda klaffen blir 
en liten avställningsyta vid serveringen vilket 
ger skåpet en extra funktion. Skåpet är tillver-
kat i björk och glas och har en upplaga om 10 
exemplar.
Pris: 65 000:-

GLORIA LJUSSTAKE STERLING SILVER
Design Broberg & Ridderstråle

En ljusstake som tar för sig i rummet. Den runda 
cirkeln skapar ett andligt rum som gör den helt 
unik. Ljusstaken i limiterad upplaga är tillverkad 
i massivt sterling silver i samarbete med silver-
smeden Rey Urban och har en handhamrad 
båge. Limiterad upplaga om 20 exemplar.
Pris: 25 000:-

Vi firar 15 år genom att presentera en jubileumskollektion bestående av 4 stycken fristående 
objekt tillverkade i limiterad upplaga. Vi har tagit fram denna kollektion för att belysa vår 

ambition att verka i landet av nyskapande och hållbarhet genom stor konst och fint hantverk 
i kombination. Samtliga objekt har starka uttryck och egenart. Ansvariga formgivare är Ania 

Pauser & Hannu Hietamäki, Studio Baag, Sofia Almqvist och Broberg & Ridderstråle.

LIMITERAD JUBILEUMSKOLLEKTION 2016
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DUNE SATSBORD 
& GLASDETALJER
Design Sofia Almqvist

Det tredimensionella mönstret 
ifrågasätter det konventionella 
bordet, väcker tankar och as-
sociationer och uppmuntrar till 
nya användningsområden. De 
handblåsta glaskärlen pas-
sar i urgröpningarna och kan 
flyttas runt. Dune är lika mycket 
bord som dekoration i rummet. 
Borden är tillverkade i betsad ek 
och har tillhörande glasdetaljer. 
Dune består av fyra bord och sju 
glaskärl. Upplaga av 5 exemplar.
Pris: 40 000:-

INVADERS CABINET
Design Studio BAAG

Skåpet har fått sin inspiration 
från de svampar som växer runt 
trädstammar. Metallskivornas 
form och dess skuggor ger skåpet 
en skulptural känsla och en 
unik karaktär. Skåpet finns i två 
utföranden, valnöt med mattbor-
stad mässing eller svartlaserad 
ask med oxiderad mässing.
Skåpet tillverkas i en upplaga av 
5 exemplar i vardera utförande.
Pris: 75 000:-
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