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Sort, hvid og messing med fine detaljer
Blandt Markslöjds lampenyheder finder vi sort, hvid
og lækre materialer som fx messing. Små detaljer
vidner om et gennemtænkt valg, og her stansede
nitter på metalskærme og tydelige lyskilder fine eksempler.
Årets lamptrends viser et formsprog i materialer som
messing og metal. Farvemæssigt dominerar sort og hvid
kombineret med små detaljer, som tydeligt fremhæves
mod de stramme former. Selv proportionerne er meget
gennemtænkte, og vi ser armaturer, som står sig godt
mod de højaktuelle farver blå og grønt, der dominerer på
tekstiler og tapeter i år.
Bordlampen Ines med sin cylinderformede fod kombineres flot sammen med skærmen i en noget større
dimension. Ines fås også med fod i marmorfilm.
Tol med et industrilignende, stramt look har nitter stanset på skærmen, hvilket giver et tydeligt kendetegn. Læg
også mærke til lyskilden med sin rundede form under
skærmen. Tol fås i sort og hvid og som pendel. Formgiveren hedder Monika Mulder.
Den elegante form på pendlen Kom kombinerer hårdt
materiale med en blød silhuet, som giver spændende
kontraster. Nærmest som et smykke på det hvide armatur ses en top i messing, og på den sorte variant er
detaljen i sølv. Også denne lampe er designet af hollandske Monika Mulder.
Cirkapriser Ines 410 kr, Tol bordlampe 635 kr. og Kom
loftlampe 1 380 kr.

Hvis du vil låne produkter til fotografering eller arrangere konkurrencer, er
du meget velkommen til at maile eller ringe til pressekontakt Astrid Sofie
Friis via nedenstående oplysninger.

I år ser vi mange armaturer i sort og hvid med små detaljer.
Bordlampen Tol har stansede nitter på skærmen, og på pendlen Kom ses en blød top i messing.

Nyheden Ines i messing med sin lækre, runde form står flot til
de højaktuelle blå farver.

For yderligere information, kontakt venligst
Astrid Sofie Friis, 23 71 48 23, astrid@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank.

Markslöjd AB er en del af Markslöjd Lighting Group
og er en af Nordeuropas ledende belysningsvirksomheder med afdelinger i 13 lande. Selskabsgruppen producerer og sælger belysning til såvel
privat brug som til offentlige miljøer.

Pressekontakt
Astrid Sofie Friis
astrid@perpr.dk
23 71 48 23

