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Lifestyle 
VS 

Electronics 

The Disconnect...  



ARiNA the Interior  
Bluetooth Speaker  

• Pure 360° sound 
• Charging station 
• Hands free calling 



ARiNA the Decorative  
Bluetooth Speaker  

• Wall mounting  
• 10-15 hours battery 
• Changeable covers 



Brand Launch on  
February 2016 



Online  videos  1.5m views 

Print in 8 countries 
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av Jorun Ingre

STILFULL 
ÅTERVINNING 
Alfi Armchair är en ny stol designad av Jasper  
Morrison för Emeco. Förutom att vara en  
estetisk stol, vacker att se på, är Alfi dessut-
om tillverkad av återvunna och noga utvalda  
material. Sitsarna kommer från återvunnet 
industrimaterial och stommarna är tillverk-
ade av ansvarsfullt avverkad skog.  
www.emeco.net

MODEDESIGNER  
PÅ IKEA
Den belgiska modedesignern Walter  
Van Beirendonck har i ett samarbete 
med Ikea tagit fram den tillfälliga  
kollektionen Glödande. Tanken från  
designerns sida var att arbeta på sam-
ma sätt i det här projektet som när en 
modekollektion skapas. Van Beiren-
donck valde att skapa en drömvärld 
med fem magiska filurer. Dessa syns 
bland annat på kontorsmaterial, pors-
lin och textil på Ikea under sommaren. 
www.ikea.se

PLYWOOD-
LAMPA 
Med den här serien vill  
Studio Roex lyfta fram  
materialet plywood.  
Streamlined består för- 
utom denna lampa även  
av en stol och produkt- 
erna finns i trärent  
och i antracitgrå. 

www.studioroex.com

 
Svenska Korbo har tillverkat korgar sedan 1922.  
Under sommaren passar de fint på uteplatsen och 
kombinerar du korgen med en särskild säck går de ut-
märkt att plantera i. www.korbo.se

Kim Markel har skapat de här magiska 
möblerna i sin studio i New York. Den 
självlysande känslan ger möblerna en häft-
ig framtoning. De är tillverkade av åter-
vunnen plast och harts. Den gamla plasten 
får nytt liv i speglar, bord, stolar och vaser. 
www.kimmarkel.com

ESTRID  
ERICSON- 
INSPIRERAD  
VÄSKA 
Nu har svenskt Tenn lanserat sina 
första skinnväskor. De är framtag-
na i samarbete med den italienska 
designbyrån IVORY och har mäss-
ingsdetaljer inspirerade av Estrid 
Ericson. På insidan är de klädda 
med tyger formgivna av Ericson. 
www.svenskttenn.se

SKRIVBORDS-
LANDSKAP
Landscape Lifestyle är de-
signat av Danzo Studio. 
Designstudion startade för 
några år sedan i Taiwan. 
Tanken med serien är att 
skapa praktisk och snygg 
förvaring till skrivbordet. 
www.danzostudio.com

STYLAD HÖGTALARE
Tanken med Muemmas högtalare är att du ska låta dem bli en 

del av din inredning. Dessutom är den enkel att koppla in till din 
iPhone och med lång batteritid passar den perfekt för sommarut-
flykten. Finns i en mängd olika färger och du kan också byta färg 

på högtalaren allt eftersom. Spelar via bluetooth eller AUX. 

www.muemma.com

PRINTADE VASER 
En rolig idé som vill ta tillvara på PET-
flaskor. Dessa skal 3D-printas och kan 
sedan skruvas fast på PET-flaskans hals. 
Ett enkelt och smart sätt att använda den 
gamla flaskan som vas. 
www.designlibero.com

FÖR SMÅTT OCH GOTT
Nic Nac är den perfekta förvaringen för 
smågrejer. Håll koll på nycklar, smink, pen-
nor och annat smått. Med sina glada färger 
piggar serien upp där det annars gärna blir 
stökigt. Designad av Nicholai Wiig Hansen 
för Normann Copenhagen. 
www.normann-copenhagen.com
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New Development  


