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Hul igennem

Formet af blade
Stolen i blankpoleret stål er endnu en af Phillippe Starcks innovative 
former til boligen. Miss Lacy i massivt stål er skabt i et blankpoleret 
bladmønster til Hende. På en gang rustikt og feminint. Prisen er 11.648 kr. 
hos www.interstudio.dk.

Pendel
Quin er baseret på den 
matematiske formel 
Quintrino, der giver 
det smukke femarmede 
mønster, der minder 
om søstjernens form. 
De bittesmå huller 
sender lyset blødt ud 
i rummet. Design: 
Batsheba Grossman for 
designbrandet MGX. 
Quin-pendel med 
diameter 14,8 cm koster 
3695 kr., diameter 
23 cm koster 9995 kr. 
www.plight.dk.

Flet
Stram og enkel loungestol til det minimalistiske hjem. Jericho er fl ettet 
af sort abaca på aluminiumsstel. Højde 75 cm, bredde 60 cm, dybde 70 cm. 
Pris 799 kr. www.ilva.dk.

Lysende krystal 
Josephine er som en 
juvel af plastik, når lyset 
skinner igennem de 
facetslebne lameller. 
Elegant og moderne 
designet af Koziol. Fås 
også i transparent 
brun, rød, grå og grøn. 
Pris 599 kr. www.design-
delicatessen.dk.

AF LENE OSTENFELDT 

Perforeringer, lameller, fl et og udskæringer er en stærk tendens i møbler 
og tilbehør til boligen lige nu. Og vi kommer til at se meget mere i 2008. 
Det transparente design inviterer til leg med lyset og ses både organiseret og 
stringent eller med organiske mønstre, der husker os på naturen, og at 
intet varer evigt, selvom materialet er konstrueret stål. 
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Dramatisk stol
Stol i laserskåret metal. Stolen startede egentlig som et arkitektonisk eksperiment til design-
eventen Smart Deco på Milano-messen. Et hus blev formgivet og detaljeret, som var det 
et smykke. Chair of Textures er bygget op på samme måde i lag af polstring, fjedre, en glemt nøgle 
og tilsat træorme og sommerfugle for at give designet et menneskeligt og dramatisk udtryk.  Alt 
skabt i metal. Designet af Tjep for Barry Friedman og hollandkse Droog. Se mere på www.tjep.com.

Romantisk illusion
Sidebordet er en hyldest 
til romantikken. Resultatet 
er et elegant møbel i 
perforeret og lakeret 
stål, der med de fi ne 
perforeringer lader lyset 
spille igennem blomster-
mønstret og være legeplads 
for illumination og skygger. 
Serien består af sofaborde, 
sideborde, lys og 
opbevaringsmøbler. 
Romance er designet af 
Neringa Dervinyte. Det 
litauiske designfi rma 
Contraforma, der er stærkt 
på vej fremad, består af 
en ny generation af unge, 
kreative – og allerede 
erfarne – designere og 
arkitekter, der arbejder 
ud fra fi losofi en: Er det ikke 
interessant at leve? Se mere 
på www.contraforma.lt.

Transparent 
stol
Elegant designet 
af Christophe 
Pillet for 
italienske Driade. 
Pris 2438 kr. 
www.interstudio.dk.

Skulptur til hverdagsbrug
Der er kun plads til ganske få ting i kædeskålen. Med Sequense har designerne 
kombineret traditionel støbeteknik i polyamid med 3D-printteknik, så overfl aden 
transformerer sig fra fast til løs kædestruktur. Smukt geometri til bordet. 
Mål 39 x 26 cm. www.plight.dk.

Under servicet
Dækkeserviet i rifl et bomuld og lurex. Set til 24,50 i Ilva. www.ilva.dk.

Gulvtæppe
Criss Cross designet af Michael Sodeau for Asplund. Håndlavet tæppe 
i 100 procent newzealandsk uld. Mål 130 x 200 cm. Pris 9360 kr. 
www.fi orinitrading.dk.

Filt til bordet 
Runde cirkler i kraftigt uldfi lt 
er sat sammen som en guirlande til 
bordet. Bordløberen Silmu blev 
præsenteret første gang af den fi nske 
designvirksomhed Verso – der har 
specialiseret sig i produkter i uld og 
højkvalitet til hjemmet – på design- 
og livsstilmessen Maison & Objet i 
Paris, som en form, der bringer 
linjer og bevægelse sammen. 
Se mere på www.versodesign.fi .


