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Bordsdukning för lyxbohemer
Bjørn Wiinblads brukskonst har verkligen präglat dansk design för dukning och heminredning. Hans
fantasifulla skisser var ett kännetecken för tidsandan på 60- och 70-talet, och just nu präglas modet starkt
av retrotrenden. Den trenden gäller även heminredning. I vår kan därför alla glädjas, inte minst moderna
hippies, när Bjørn Wiinblad Denmark lanserar två nya dukar med tillhörande tygservetter för att duka upp
till fest och extravagant vardag à la Wiinblad.

När Bjørn Wiinblad Denmark under det senaste året utforskade designarkivet och presenterade en helt nytt
textiluniversum inspirerat av Bjørn Wiinblads arbete med scenografi, teaterkostymer och gobelängkonst fick
många se en tidigare okänd sida av den populära mångkonstnären. Vardagsföremålen som kökshanddukar
och grytlappar blev omedelbart populära, både bland nya som gamla Wiinblad-fantaster. Nu i vår sluter vi
cirkeln. Som komplement till kökstextilierna lanseras två nya dukar, Circles och Birds, med modern design
och mycket stora motiv som har återskapats från Bjørn Winblads ursprungliga skisser.
Nytt material
Modern inredning och modernt mode kallas ofta likriktad. Vi älskar att blanda uttryck och märken och att
sätta ihop vår egen stil. Samtidigt lockas många av helhetslösningar där ett välkänt designspråk används i

många olika produktkategorier. Med nya produktkategorier får vår favoritdesign nya möjligheter och ett nytt
uttryck. Detta gäller även Circles-duken som bokstavligt talat ger Bjørn Wiinblads universum ett nytt material.
Cirkelmönster i många storlekar och med olika grafiska motiv möts på materialets ovansida. Det ger
matbordet ett närmast psykedeliskt uttryck men som är nedtonat och modernt genom att duken har ljusa
färger. Circles finns i gräddvitt och grått med tillhörande tygservetter, och den exklusiva jacquardvävda duken
passar både som diskret ”bakgrund” på matbordet i vardagen och vid festliga tillfällen. Vid dukningen
förstärker då de stora tygservetterna med matchande mönster känslan av gammaldags lyx.
Bjørn Wiinblads signaturfärg blått representeras också i denna dukkollektion. I designen Birds får enorma
fåglar prova sina vingar i en enkel design som bryts av med ett brett streck i mitten. Tack vare
jacquardvävningen får duken en raffinerad grafisk effekt med mörka och ljusare blåtoner. Birds finns också i
vitt och båda färgerna kompletteras av tygservetter.
Bjørn Wiinblads dukkollektion är tillverkad i 100 % jacquardvävd bomull och kan tvättas i maskin i max 40
grader.
Kollektionen omfattar:







Circles duk (150 cm x 250 cm), gräddvit eller grå, 899 SEK (rek. pris)
Circles duk (150 cm x 350 cm), gräddvit eller grå, 1199 SEK (rek. pris)
Circles tygservett (45 cm x 45 cm), gräddvit eller grå, 89 SEK (rek. pris)
Birds duk (150 cm x 250 cm), blå eller vit, kostar 899 SEK (rek. pris)
Birds duk (150 cm x 350 cm), blå eller vit, kostar 1199 SEK (rek. pris)
Birds tygservett (45 cm x 45 cm), blå eller vit, kostar 89 SEK (rek. pris)

Nyheterna finns i butik från början av mars 2016.
Information om närmaste återförsäljare finns på tel. +45 45 88 66 33
Läs mer på www.bjornwiinblad-denmark.se
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