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Lækkerier i lagvis

Både som kunstner og privatperson havde Bjørn Wiinblad en svaghed for det overdådige. Hans
illustrationer er fulde af farver og eventyrlige former, og det samme gælder det moderne formsprog, som
Bjørn Wiinblad Denmark introducerede sidste år. Her hyldes maksimalismen i hvert eneste produkt. Ikke
mindst på sommerens nye etagere, der byder på lækkerier i flere lag og farver, som serverer chokolade,
kager og frisk frugt på dekorative bakker i farvestrålende finer.
Bjørn Wiinblad var en levemand med smag for det gode i livet. Han elskede at have gæster omkring sig,
dække fantasifuldt op og kræse for den gode smag, og samme tanke går igen i sommerens nye etagere fra
Bjørn Wiinblad Denmark.
Etageren eller opsatsen, som den kaldes i daglig tale, er skabt med Wiinblads klassiske streg som naturligt
centrum for to serveringsbakker i forskellig størrelse (Ø 25 cm og Ø 31 cm). Bakkerne er udført i formpresset
finer, der både tåler vådt og tørt, og dermed egner etageren sig til masser af formål i det moderne køkken.
Fra tapas, snacks og sushi til bugnende frugtanretninger og så naturligvis alt det søde; franske macarons, cute
cupcakes, konfekt og chokoladebetrukne jordbær i sommersolen.
Etageren, der kan gå i opvaskemaskinen, er nem at skille ad og holdes sammen af en blank stålstander, der
strækker sig dekorativt op gennem bakkerne og slutter i en blød cirkel. En elegant, men også handy

designdetalje, der gør det nemt at hanke op i etageren og flytte den med rundt, der hvor der hygges - fra hus
til have, fra køkken til kaffebord.
Etageren findes med hhv. sort og blå illustration og passer perfekt til den nordiske indretningsstil, der dyrker
den maritime blå farve og de minimalistiske sort-hvide toner med maksimal effekt a la Wiinblad.
Bjørn Wiinblad Denmark etagere (H: 24 cm) koster 599,95 kr. (vejl.) og vil være i handlen fra primo juni 2015.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
Læs mere på www.bjornwiinblad-denmark.dk
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