Pressemelding høsten 2017

Messingmagi
Da Bjørn Wiinblad Denmark lanserte hurricanes i fjor, ble Wiinblad-fans introdusert for en helt ny side ved
hans univers. De høye, slanke lysestakene ligger langt fra den butte, runde porselensdesignen han vanligvis
er kjent for, men de organiske formene går igjen. Innredning med metaller er fortsatt en sterk
interiørtrend, og derfor supplerer Bjørn Wiinblad Denmark nå Hurricane-kolleksjonen med
messingmetallstaker i tre størrelser som kan tilpasses i høyden etter anledning.

Bjørn Wiinblad var verdensberømt - og det samme var hans sammenkomster og middager i
kunstnerhjemmet ”Det Blå Hus” i Lyngby, nord for København. Her spiste og drakk gjestene i skjæret fra et
hav av levende lys som skapte en hyggelig og intim atmosfære. Nå har alle designelskere mulighet til å følge
i Wiinblads fotspor med ekstraordinære lysestaker som setter stemningen under middagsselskapet og lyser
opp mørketiden.
Hurricanes til nye høyder
Stakene lanseres i de kjente størrelsene på 40 cm, 50 cm og 60 cm, men har fått en ny funksjon som lar
brukeren justere høyden på stakene selv. Stakene i størrelsene 50 cm og 60 cm har begge et ledd som settes
sammen med gjenger og gir stormlykten sin karakteristiske ”knekk”. En dekorativ detalj som samtidig gir
muligheten til å tilpasse høyden og endre uttrykk på den dynamiske designen ved spesielle anledninger.

Wiinblad brukte selv hurricanes overalt i sine egne boliger. Som veggstaker, lysekroner og staker på fot. Bjørn
Wiinblad Denmarks Hurricane-kolleksjon har en organisk enkelhet som gjør stakene egnet for minimalistiske
tablåer og nivåer, eller paret med sesongens blomster i glass og vaser som blikkfang på årets julebord.
Bjørn Wiinblad Denmark Hurricane i messingmetall og glass finnes i tre størrelser (H: 40 cm, 50 cm og 60 cm)
og koster hhv. 1399, 1549 og 1699 kr (veil.)
Nyhetene er i butikkene fra starten av september.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.bjornwiinblad-denmark.no
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