
inspirationen er bl.a. hentet fra himmelrummet og det ydre rum 
i årets nye tendenser. Hos Diesel liVing For selletti har 
man skabt de fineste tallerkner med mønstre fra rummet, og man 
så også flere små borde i marmor med månelandskaber. Hos de 
super seje og altid overraskende DiMore stuDio var et af rum-
mene bygget op omkring to fantastisk flotte lamper med store 
lysende måner på tynde stænger, der sendte tankerne i retning 
af fjerne solsystemer. 

terrazzo, marmor og forskellige stenarter. glas, glashylder, glasskulp-
turer og samlinger af glas brugt som accessories i boligen. Der er et 
enormt fokus på materialer i alle afskygninger, som er med til at give 
personlighed og kant til indretningen. og vi er slet ikke færdige med 
marmor, som nu optræder i mange fine versioner og flotte farver – 
både i små sideborde som hos gaMFratesi og hos scHolten & 
Baijings i større borde med graveringer. 
stuDio ForMaFantasMa viste i samarbejde med glass is More 
kollektionen De natura Fossilium, der undersøger lavakulturen i de 
sidste aktive vulkaner i europa, etna og stromboli på sicilien.
Britiske Max laMB lancerede sit første samarbejde med DzeK alias 
Brent Dzekciorius med materialet Marmoreal i centrum. Marmoreal 
betyder ‘rigtig marmor’ på italiensk og bliver brugt til at beskrive ma-
terialer eller objekter, der minder om marmor. et materiale, der kom-
binerer farvet marmor med et polyester-materiale, som kan bruges til 
mange forskellige overflader.
og den hollandske duo scholten & Baijings præsenterede også en 
fin glasserie med sandslebne, grafiske mønstre i samarbejde med det 
irske glasfirma j. Hill.
glasitalia viste det enkle bord sublimazione med en transparent 
og gylden overflade, og arik levy stod bag en kollektion af lamper, 
crystal rock lights, for lasVit.
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