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Innehåll

Om North by North Sedan starten 2008 har företagets danska designteam fulländat konsten att 

skapa högkvalitativa, handgjorda trädgårdsmöbler i bambu. Varje pjäs är designad och producerad 

exklusivt för North by North, och är handgjord av hantverkare i Vietnam, med garanti för beständig 

pålitlighet och kvalitet.  

Varför vi älskar bambu?

100% ekologiskt 

Hållbar produktion 

Ingen användning av bekämpningsmedel, konstgödsel eller konstbevattning  

Miljövänligt: 

Återvinner koldioxid 

Bidrar till att motverka klimatförändringen

Web: 

northbynorth.com 

Email: 

Info@northbynorth.com

Kontakt: 

Niels Hjorth

Telefon: 

+34 607 99 24 83

Adresse: 

Sierra Bermeja S/N 
11311 Pueblo Nuevo de 

Guadiaro Cádiz, Spain

VI  ÄLSKAR BAMBU 
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B A M B U N  Ä R  T I L L B A K A

Bambun är tillbaka och det är 

framtidens designmaterial. Den är 

gåvan som bara fortsätter att ge, 

den växer snabbt både i naturen 

och i popularitet, tack vare sin 

flexibilitet, hållfasthet och hållbarhet. 

Snabbväxande, flexibel och kapabel 

att återvinna stora mängder koldioxid, 

är det den ultimata miljövänliga 

växten  

Bambun är tillbaka, och 

det är framtidens 

designmaterial 
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Dina kunder kräver perfektion. Samtidigt har 

de sin egen stil, och ibland kan det vara svårt 

att förbli sann mot sin kreativa vision. 

Varje North by North-kollektion garanterar 

beständigt hög kvalitet och en underbar 

känsla för detaljerna. De gör det möjligt för 

kreativa yrkesverksamma att bli hållbara 

och samtidigt leverera önskade resultat.  

What’s not to love?

• Eklektisk bohemsik stil

• Diskret eko-chic

• Anpassningsbart

• Hållfast

• Mångsidigt

• Prisvärt

• Praktiskt

B A M B U 

Partners i stil 

…varför designers älskar det 

Bambuns unika egenskaper   

Bambu är en imponerande 

vintergrön blommande växt 

med vissa unika egenskaper som 

gör den miljövänlig, hållbar och 

väldigt anpassningsbar. De hårda, 

ihåliga, benliknande stammarna 

växer i genomsnitt 30 centimeter 

per dag. Det finns vissa arter som 

kan växa snabbare - den högsta 

dokumenterade tillväxten på en dag 

uppnådde otroliga 121 centimeter. 

Bambu skördas ofta efter 2 till 2,5 

år, men när den får leva längre blir 

den mycket starkare. Det här är 

anledningen till att Northbynorth 

endast använder bambu som är 

skördad när den har vuxit i 3 till 3,5 

år. Det perfekta materialvalet för alla 

som bryr sig om miljön och som 

uppskattar lyxiga utomhusmöbler!
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Varför kunderna 

blir galna i bambu 

Under de senaste åren har inställningen till 
bambu svängt 360°, och bambu betraktas nu 
som starkt, ekonomiskt och hållbart. Det gör det 
möjligt för dig och dina kunder att visa upp sina 
gröna meriter och samtidigt leverera med stil.   
 
Framförallt älskar kunderna bambun för att 
den är lättviktig, enkel att rengöra, beständig 
och stark.
• 100 % nemme at flytte og vedligeholde
• 100% hållfasthet: All bambu som 

Northnynorth använder har vuxit upp till 3,5 
år för extra styrka.

• 100% miljövänlig: Återvinner koldioxid, och 
ger mer syre till atmosfären.

• 100% hållbar produktion: Snabbväxande, 
upp till 30 cm per dag

• 100% ekologisk: Ingen användning av 
bekämpningsmedel, konstgödsel eller 
konstbevattning.
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North by Norths kollektioner med 

trädgårdsmöbler i bambu förkroppsligar 

ärlighet, flexibilitet, styrka och stil och är 

100% hållbara. För att uppnå optimala 

resultat är våra produkter exklusivt 

designade och producerade i Vietnam 

i en fabrik i närheten av där bambun 

skördas.   

Alla våra möbler är helt säkra, inga farliga 

ämnen används vid tillverkningen, vilket 

gör det till ett idealiskt val för kunder 

som kräver hållbarhet och hög standard. 

De ger dig möjlighet att förbli sann mot 

din vision och samtidigt rädda miljön.

Kollektionerna

B A M B U

Soffor, solsängar och dagbäddar

Fåtöljer, solstolar och loungestolar

Kollektionen Cottage

Kollektionen April

Kollektionen Mikado
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*Alla solskydd och kuddar är klädda i en UV-skyddad, vattenavvisande och slitstark vävd polyester.

God design lyfter själen och hemmet. 
North by Norths soffor, solsängar och 
dagbäddar är perfekta för en privat 
ekobohemisk oas, det ultimata inom 
diskret trädgårds- / uteplatsstil.

HAVANA 3-SITS

Soffor, solsängar och 

dagbäddar…drömsk, 

somrig mjukhet. 
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MALAGA DAYBED-SOFFA
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MALAGA DAYBED
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*Alla solskydd och kuddar är klädda i en UV-skyddad, vattenavvisande och slitstark vävd polyester.

North by Norths sortiment av stolar 
fångar sommarens essens med 
avslappnat chica solstolar, fåtöljer och 
loungestolar, designade för att mixas 
och matchas, inomhus och utomhus.

SOLSTOL 200L X 75 X 40H LOUNGER 

Fåtöljer, solstolar och 

loungestolar... mycket 

mer än någonting att 

sitta på. 
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LUNA MATBORDSSTOL
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DREAMER DECK CHAIR 110L X 63W  X 110H
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northbynorth.com

Kollektionen Cottage... 

det där är vad jag kallar ett bord! 

North by Norths kollektion Cottage 
levererar stilenliga, självsäkra möbler 
som drar uppmärksamheten till sig 
och  blir det som alla pratar om. 
Hållbart producerade, helt säkra, 
rena och fria från irriterande ämnen. 
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COTTAGE MATBORD 250- 350L X 100W X 75H
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SOFFBORD 200L X 200W X 45H
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Kollektionen April lägger lika stor emfas vid hållbarhet, form och funktion, med bord som kan 

mixas och matchas, fällas ihop och ställas undan. Perfekta var för sig eller tillsammans, och 

enkla att stuva undan när de inte används. 

Kollektionen April... 
perfekt kombinerat eller separat

APRIL SOFFBORD 70L X 70W X 45H

30 31



APRIL LITET BORD 70L X 70W X 75H

32 33



*Alla solskydd och kuddar är klädda i en UV-skyddad, vattenavvisande och slitstark vävd polyester.

Bambuns estetiska fördelar ger en “boho 
twist” till varje designupplägg. Kollektionen 
Mikado är helt anpassningsbar, och bidrar 
med en naturlig skönhet och textur. 

MIKADO BÄNK 152L X 40W X 45H

Kollektionen Mikado...

enkla element med så 

många användningar 
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MIKADO HOPFÄLLBAR STOL I BAMBU
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VI ÄLSKAR BAMBU

Tack vare den höga 

kvaliteten i våra möbler, 

pryder våra kollektioner 

hem, trädgårdar och 

terrasser hos ett märkbart 

stigande antal kunder 

som uppskattar estetiken i 

den danska designen och 

som brinner för att rädda 

planeten.  

Vi förstår att god design är 

viktigare än någonsin och 

att flexibilitet och hållbarhet 

är essentiellt för dagens 

konsumenter

KONTAKTA OSS

Sierra Bermeja S/N 11311 

Pueblo Nuevo de Guadiaro 

Cádiz, Spain

+34 607 99 24 83 

info@northbynorth.com 

www.northbynorth.com
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