Pressemelding våren 2016

Borddekking for luksusbohemer
Bjørn Wiinblads brukskunst har satt et tydelig preg på dansk design til bord og bolig. Hans fantasifulle
design og kjærlighet for farger hadde stor appell på 60- og 70-tallet, og nå er retrostilen tilbake for fullt i
mote- og designbildet. Denne våren er det derfor godt nytt for alle, ikke minst moderne hippier, når Bjørn
Wiinblad Denmark presenterer to nye dukdesign med matchende stoffservietter til å dekke bordet enten
anledningen er middagsselskap eller ekstravagant hverdag á la Wiinblad.

Da Bjørn Wiinblad Denmark gikk i designarkivet i fjor og introduserte et helt nytt tekstilunivers inspirert av
Bjørn Wiinblads arbeid med scenografi, teaterkostymer og gobelinkunst, avslørte merket en ny og for mange
ukjent side ved den populære multikunstneren. De myke bruksgjenstandene som kjøkkenhåndklær og
grytekluter, ble øyeblikkelig en suksess hos både nye og gamle Wiinblad-fans, og denne våren sluttes sirkelen.
Som supplement til kjøkkenets tekstilkolleksjon lanseres to nye dukdesign, Circles og Birds, som dekker bord
med moderne estetikk og store motiver gjengitt etter Bjørn Wiinblads originale motiv.
Nye stoffer
De fleste av oss elsker å sette vårt personlige preg på interiøret ved å blande forskjellige uttrykk og merker.
Samtidig kjennes det harmonisk med totalløsninger som lar et velkjent design-DNA spre seg utover flere

produktkategorier i interiøret. Når nye produktkategorier føyes til favorittdesignen din, gir det muligheter
for å skape en rød tråd i hjemmet. Dette gjelder også for Circles-duken, som bokstavelig talt bringer nytt
stoff til Bjørn Wiinblads univers. Sirkelmønstre i flere størrelser og med forskjellige grafiske motiver brytes
på stoffets overflate og gir spisebordet et nesten psykedelisk uttrykk som tones ned og aktualiseres
gjennom dukens lyse fargetoner. Circles finnes i fargene crème og grå med tilhørende stoffservietter. Den
eksklusive jacquardvevde duken egner seg både som diskré "bakgrunnsteppe" på bordet til hverdags og til
middagsselskapet, der store stoffservietter i matchende mønster forsterker opplevelsen av gammeldags
luksus i borddekkingen.
Bjørn Wiinblads signaturfarge, blå, er også representert i dukkolleksjonen. Designen Birds sender
kjempestore fugler på vingene i en enkel design som brytes av en bred midtstripe, som takket være
jacquardvevingen får en raffinert grafisk effekt av mørke og lysere blåtoner. Birds finnes også i hvitt, og
begge fargene suppleres av stoffservietter.
Bjørn Wiinblads dukkolleksjon er utført i 100 % jacquardvevd bomull og kan vaskes i vaskemaskin ved
maksimalt 40 grader.
Kolleksjonen inneholder:







Circles duk (150 cm x 250 cm), crème eller grå, koster 899 kr (veil.).
Circles duk (150 cm x 350 cm), crème eller grå, koster 1.199 kr (veil.).
Circles stoffserviett (45 cm x 45 cm), crème eller grå, koster 89 kr (veil.).
Birds duk (150 cm x 250 cm), blå eller hvit, koster 899 kr (veil.).
Birds duk (150 cm x 350 cm), blå eller hvit, koster 89 kr (veil.).
Birds stoffserviett (45 cm x 45 cm), blå eller hvit, koster kr (veil.).

Nyhetene er i salg fra starten av mars 2016.
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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