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Stolen, der er
generøs med
komforten
Foto: Morten Holtum

Sæt dig ti minutter i “MH Cloud”-loungestolen, men gerne lidt længere, for man sidder
ufatteligt godt i den.
Den er designet af Claus C. Simonsen fra
“Generous Design” for Mogens Hansen, og
designeren har sat barren højt.
“Man kan sammenligne møbeldesign med
jazzmusik, hvor man improviserer over jazzstandarder. Som møbeldesigner improviserer
man også over nogle standarder for at skabe et
møbel, der både er velproportioneret, innovativt og tidløst,” skriver Claus C. Simonsen om
sit arbejde.
Møbelfabrikken Mogens Hansen, der er
grundlagt i 1961, producerer på dansk grund
lidt uden for Aarhus. Stolen er polstret med
Hallingdal fra Kvadrat på Waterlilly-skum og
et stel af ubehandlet eg. Pris fra 19.758 kr. Mogenshansen.com

“Jeg vidste
med mig selv,
vi ville blive
her mange år
endnu, hvis
vi valgte at
bygge om”
Jörg Rother
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Blødt, varmt og
uden fnuller
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Det ser ud, som om
hjemmekontoret ikke
bliver overflødigt foreløbigt. Måske er det tid
til at give det en overhaling. Side 10

Lamaernes uld har udviklet sig til at kunne holde
til den barske bjergliv, så fibrene er lange og hule.
Det gør dem ikke grove, men meget slidstærke,
samtidig med at de sjældent fnulrer.
Det gælder også, når de bliver vævet til Aiayus
bløde og varme tæpper som “Marlon” her i babylamauld fra Bolivia.
160x180 cm til 3295 kr. på aiayu.com.
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Nationalbankens
Klint-tæppe

Med geometrien
som skabelon
Bauhaus-bevægelsen (1919-33) er kendt for sit
fravær af al overflødig ornamentering, og i den
ånd har den danske designer Laura Bilde eksperimenteret hos Holmegaard med glas i de geometriske arketyper: kuben, kuglen og cylinderen.
Resultatet, kollektionen “Forma” med vase, glas
og skål i industrielt presset glas, kan nu købes på
rosendahl.com. Skålen koster 399,95 kr.
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Vibeke Klints tæppe til Nationalbanken sætter
hendes børn nu i produktion under navnet
“VK-1” gennem Nordicmodern. Vibeke Klint
(1927-2019) er en af det 20. århundredes mest betydningsfulde danske vævere og designere. Hun
var glad for olivengrøn, som er den dominerende
nuance i tæppet, der er vævet i newzealandsk uld.
Fås fra april i tre størrelser til pris fra 7940 kr. hos
bl.a. paustian.com.

