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Borddækning til luksusbohemer
Bjørn Wiinblads brugskunst har sat et markant præg på dansk design til bord og bolig. Hans fantasifulde
streg og store farveglæde inkarnerede især 1960’ernes og 70’ernes tidsånd, og netop nu er retro-stilen
stærkt tilbage i modebilledet. Også når det kommer til at klæde boligen på. Dette forår er der derfor godt
nyt til alle, ikke mindst moderne hippier, når Bjørn Wiinblad Denmark præsenterer to nye dugedesign med
tilhørende stofservietter, der dækker op til gæster og til ekstravagant hverdag a la Wiinblad.

Da Bjørn Wiinblad Denmark sidste år gik i designarkivet og introducerede et helt nyt tekstilunivers inspireret
af Bjørn Wiinblads arbejde med scenografi, teaterkostumer og gobelinkunst, afslørede brandet en ny og for
mange ukendt side af den populære multikunstner. De bløde brugsgenstande som viskestykker og
grydelapper blev øjeblikkeligt en succes hos både nye og gamle Wiinblad-fans, og dette forår sluttes cirklen.
Som supplement til køkkenets tekstilkollektion lanceres to nye dugedesign, Circles og Birds, der dækker bord
med moderne æstetik og mega-motiver gengivet efter Bjørn Winblads originale motiv.
Ny stoflighed
Moderne indretning og påklædning har ofte ry for at være sammensat. Vi elsker at blande udtryk og brands
og sammensætte vores helt egen stil, men samtidig tiltrækkes de fleste af totalløsninger, der breder et

velkendt design-DNA ud over flere produktkategorier. Med nye produktkategorier får favoritdesignet nye
muligheder og nyt udtryk, og det gælder bestemt også for Circles-dugen, der bogstavelig talt bringer ny
stoflighed til Bjørn Wiinblads univers. Cirkelmønstre i flere størrelser og med forskelligt grafisk motiv brydes
på stoffets overflade og giver spisebordet et næsten psykedelisk udtryk, der nedtones og holdes up-to-date
af dugens lyse farvetoner. Circles findes i farverne creme og grå med tilhørende stofservietter, og den
eksklusive jacquardvævede dug egner sig både som diskret ”baggrundstæppe” på bordet til hverdag samt på
gæstebordet, hvor store stofservietter i matchende mønster forstærker oplevelsen af oldschool luksus i
borddækningen.
Bjørn Wiinblads signaturfarve, blå, er også repræsenteret i dugekollektionen. Designet Birds sender supersize
fugle på vingerne i et enkelt design, der brydes af en bred midterstribe og takket være jacquardvævningen
får en raffineret grafisk effekt af mørke og lysere blåtoner. Birds findes også i hvid og begge farver suppleres
af stofservietter.
Bjørn Wiinblad dugekollektion er udført i 100% jacquardvævet bomuld og kan vaskes i vaskemaskine ved
max 40%.
Kollektionen indeholder:







Circles dug (150 cm x 250 cm), creme eller grå, koster 699,95 kr. (vejl.)
Circles dug (150 cm x 350 cm), creme eller grå, koster 899,95 kr. (vejl.)
Circles stofserviet (45 cm x 45 cm), creme eller grå, koster 69,95 kr. (vejl.)
Birds dug (150 cm x 250 cm), blå eller hvid, koster 699,95 kr. (vejl.)
Birds dug (150 cm x 350 cm), blå eller hvid, koster 899,95 kr. (vejl.)
Birds stofserviet (45 cm x 45 cm), blå eller hvid, koster 69,95 kr. (vejl.)

Nyhederne findes i handlen fra primo marts 2016.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
Læs mere på www.bjornwiinblad-denmark.dk
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