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hylle- 
vare
Inspirert av 1930-talls-
bygget La Maison de 
Verre i Paris, har Cox 
London designet den 
art deco-aktige Small 
Bibliotheque i glass og 
stål. Hyllen lages på 
mål, ta kontakt for pris. 
coxlondon.com

høydehopp
Levels er en moderne vri på de klassiske settbord-
ene. Utformet i ulike høyder og med ulik diameter, 
glir de organiske formene i eik og glass fint inn i 
hverandre – og i interiøret. Vi tipper dessuten de 
vil gjøre stor suksess blant barna, om ikke akkurat 
til det de er ment ... 26 590 kr, peruse.be.

teater Det norske teatret 
set i vår opp framsyninga 
Bu Betre. Vi gler oss til å sjå 
korleis dei skal harselere 
med oss og med draumane 
våre om å stadig, jepp, bu 
betre. Premiere 14. mars. 

Mykgjører
Designer Rick Tegelaar lover 
at selv det styggeste spare-
pærelys blir fint i hans lamper. 
Den enkle konstruksjonen av 
hønsenetting og bambuspapir 
filtrerer nemlig lyset og gjør det 
mykt og godt å være i. Vi iler 
til ricktegelaar.nl for å kjøpe 
Meshmatics for 3590 kroner. 

moden tiåring
Vi kan nesten ikke tro det, men det er altså al-
lerede ti år siden Louise Campbells nå ikoniske 
lampe Collage ble lansert. Det feirer produsenten 
Louis Poulsen med å lansere den i helt nye farger, 
som er i tråd med dagens trendbilde. Hva med 
en i en støvet grønn, for eksempel? Fra 5925 kr. 

pynt i panne
Grytene Terra.Cotto fra Sambonet er intet mindre 
enn fantastiske. Nydelige å se på, nydelige å ta 
på. De trenger ikke en gang brukes til matlaging, 
spør du oss! Fra 517 kr, danskmadeforrooms.com.

vippe-
punkt
Inspirert av et gammelt vippefyr i 
Skagen – og med samme beve-
gelsesprinsipp – har det danske 
design- og arkitekturkontoret 
Oooja tegnet lampen Heavy for 
Bolia. Et fint lys i mørket! 5499 kr. 

Nordisk
blond
Blant danske Hübschs 
500 vårnyheter er 
det fortsatt mye typisk 
skandinavisk. Det vil  
si lyse tresorter som eik 
og en fargepalett av 
støvete blå og grønne 
nyanser. Fint! Se mer 
på hubsch.dk. 

Hverdagsfest
Andreas Engesvik, Oslo har jobbet 
frem en serie glass for Magnor med 
tre forskjellige størrelser og tre forskjel-
lige farger, samt en karaffel. Glas-
sene er enkle i formen og sitter godt 
i hånden, og vil helt sikkert piffe opp 
frokostbordet. Fra 145 kr, Magnor.

se flere nyheter på nett!
bo-bedre.no/bolig

Sengeliggende
Sjeselongen Aston fra Minotti tilfører interiøret en god dose glamour. 
En elegant form og ditto overflate, i tillegg til myk polstring av dun, gjør 
denne til det perfekte sted å innta horisontalen. 33 000 kr, Christian's. 

polstret
Svenske Färg & Blanche har et unikt 
formspråk i sine design, og bruker dette 
«quiltede» uttrykket mye. Det gjør blant 
annet at stolen Emily for Gärsnäs får 
et lekent utseende, i tillegg til den opp-
lagte komforten. 8749 kr, gärsnäs.se.

glassklart
Serien Tela, bestående av glass, skåler og en 
karaffel, har fått et ytre med tekstur av tekstil. De 
irregulære formene bygger dessuten opp om 
uttrykket, og gir dem en passe avslappet look. 
Fra 119 kr, Hay. 

Blant tekstilene vi vil henge på veggen 
for tiden, rangerer vi denne kreasjonen 
i merinoull og kobber høyest. 1993 kr, 
stilleben.dk.  

Maritim arv
Tømmerpåler, som tidligere har vært sjømerker i 
Venezialagunen, er snedig integrert med harpiks 
over jernunderstellet i bordet Bricola. Nytt og gam-
melt i fin fusjon! Pris på forespørsel, alcarol.com

Agnes Kittelsen 
har ei av hovud-
rollene i stykket. 
Les intervjuet vårt 
med henne på 
bo-bedre.no.

akkurat nå | nyheter


