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vila
high-tech

i samarbete med brandsläckaren.
se har Asplund tagit fram en 

stilren brandsläckare som kommer 
i vit, matt färg.  Tanken är att 

brandsläckaren ska bli en del av 
inredningen och lättillgänglig 
om branden är framme.  Tack 

vare dess nätta storlek kan den 
enkelt ställas på diskbänken 
eller på byrån.  Många av de 

brandsläckare som finns idag är 
stora och starkt signalröda, vilket 
kanske inte alltid känns så roligt 

att ha framme.  Brandsläckaren är 
svensktillverkad, miljövänlig, har 
en livslängd på tjugo år och säljs 

exklusivt hos Asplund.

Stilren 
livräddare

Bell är en ny serie porslinsbelysning från 
Northern lighting. Designer Mark Braun 

ligger bakom de sublima formerna, vars 
färger är inspirerade av skandinaviska 

klippor och växter. För att fira porslinet som 
material, dess glänsande yta och även dess 

potential, har man färgat utsidan på lampan 
och på insidan kontrasterar vitt porslin. 

lamporna passar perfekt över matbordet eller 
i vardagsrummet, men gör sig lika fina över en 

bardisk eller i en lounge.

lysande 
porslin

Modern persier
italienska NoDus rugs är en innovatör som tar fram 

MATTor med spännande ForMer och MATeriAl. 
en av de senaste kreationerna är signerad sTuDio 
JoB och släpps i en limiterad upplaga.  Mattan heter 

pANTheoN och är en modern tolkning av den klassiska 
persiskA MATTAN. 

SwarovSki
uppåt väggen
Swarovski Elements presenterar för 
första gången en tapetkollektion 
med gnistrande kristalldetaljer. 
Brittiska formgivaren Karen 
Beauchamp ligger bakom 
kollektionen som tänjer 
designgränserna och omvandlar 
designkoncept till verkliga tapeter. 
Swarovski Elements gnistrar som 
små stjärnor när ljuset bryts med de 
färgade kristallerna. Kollektionen 
består av nio olika tapeter med olika 
mönster och kristallprydnader. 
Tapeten på bilden kommer från 
serien Feather Palace. 

Japanske formgivaren hikaru 
Mori har tagit fram lampan 

Carmencita för Nemo Cassina 
lighting. Det är en lekfull lampa 

med lite ironiska former som 
också ger möjlighet att förändra 

lampskärmens riktning – och då 
får även lampan ett helt nytt uttryck. 

riktat

Carpe Diem Beds nya sängmodell Vinga är något alldeles extra. Sängen har 
fem justerbara sektioner för maximal komfort och tryckavlastning. Och inte 
helt olikt en massagestol erbjuder Vinga även avslappnande massage i sängen. 
Sängbenens utformning tillsammans med sängens belysning är unikt i sitt slag 
och ger känslan av att hela sängen svävar. 
Carpe Diems sängar har alla en tidlös design och har samtidigt haft naturen i 
åtanke vid tillverkningen. En säng att sova gott och miljövänligt i.


