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lamPe
det New Yorkbaserede apparatus 
studio overrasker endnu engang 
med nye, spændende belysnings
objekter. Horsehair er en helt ny 
væglampe, hvor der er brugt heste
hår kombineret med messing og 
mat ætset glas. endnu ikke prissat 
(Oliver Gustav).

reflections hugau/larsson er et samarbejde mel-
lem designerne julie hugau og Andrea larsson. 
De har designet en fin kollektion af hånd lavede, 

dekorative og reflekterende spejle. Designerne er 
inspireret af bl.a. det grafiske udtryk fra art deco

til 80ernes glamstil. 1 Yellow Gold-Spejl,
2.900 kr. (Andrea larsson Interior).

Den nye maripoSa-Sofa er designet af edward barber og jay osgerby 
for vitra. ryggen og siderne kan vippes til forskellige positioner i op til en 30 
graders vinkel. På den måde kan man individuelt bestemme sin egen sidde-
vinkel uafhængigt af sidemanden. Sofaen måler fra 200 til 230 cm i længden 
afhængigt af, om begge armlæn er lagt ned. Dybden måler fra  98 til 112 cm 

og højden fra 72 til 79 cm. Mariposa fås i et utal af farver i seks forskellige 
tekstilkvaliteter og i naturlæder, fra 41.965 kr. (Paustian).

Det ItAlIenSke MøbelbrAnD oPInIon CIAttI hAr tIlFøjet nye, SPænDenDe 
overFlADer tIl to AF DereS MeSt PoPulære ProDukter: borDet Il tAvolo 
DeSIGnet AF lAPo CIAttI oG MAMMAMIA-Stolen SkAbt AF MArCello ZIlIAnI. 
Møblerne FåS nu I verSIoner AF beton, bronZe, Støbejern, kobber SAMt I 
blADGulD oG blADSølv. borDet FåS I FeM StørrelSer, to kvADrAtISke oG 
tre rektAnGulære (oPInIon CIAttI).
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stOlefamilie
El y Ella er en serie stole med samme base,

men med forskellige ryglæn. stolen er designet
af Francesc rifé for det spanske møbelbrand Ziru, 

der nu forhandles i danmark af ma/U studio.
Fra 4.380 kr. (ma/U studio). F
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