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Ur i Arne Jacobsen-
design  
Arkitekt Arne Jacobsen, der er 
synonym med designikoner som 
Svanen og Ægget, skabte i 1939 i 
forbindelse med et byggeri til 
direktøren for elvareproducenten 
Lauritz Knudsen et nyt ur. Time-
pieces Rosendahl har genskabt 
borduret, der med en bevægelses-
censor aktiverer lys i skiven på et 
øjeblik og snooze-vækkefunktion, 
der gentages op til fem gange med ti 
minutters interval. Fås i sort med 
hvid skive og omvendt til 695 kr. 
www.rosendahl.dk

Fleksibel belysning 
på skrivebordet 
Skrivebordslampe Unmetro 
med tre watt LED. Den en 
meter lange arm kan justeres. 
Pris 2495 kr. Fra Davide 
Groppi hos EllisEllis, 
www.iellis.com

Alt er genbrug
Det britiske designbrand 

Decode har haft bæredygtig-
hed for øje med Respun. 

Pendelen er genbrug hele 
vejen fra start til færdigt 

design. Gamle drejeforme, 
produktionsudstyr og 

kasseret aluminium, der er 
smeltet om, er blevet til 

minimalistisk belysning. 
Fås i sort, hvid og poleret 

aluminium, pris fra 3299 kr. 
www.unibrand.dk

Krig og fred på gulvet
Alle dyrene fra Noahs ark spadserer fredeligt i yderste kreds, 

i midten af gulvtæppet er verdens vilde dyr blandet med kranier, 
skydevåben og symboler på krig. Tæppet er en moderne fortolkning 

af de persiske tæppers klassiske kompositioner med bort, 
friser og medaljon i midten og en kommentar til vores verden i 

dag i håndknyttet design fra Nodus Rug af Studio Job. Pantheon i 
100 pct. uld måler 250 x 420 cm, limited Edition, pris 213.000 kr. 

www.nodusrug.it
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Lys i håndjern
Tungt sort jern der 
associerer til håndvægte 
og slanke stearinlys er et 
overraskende godt match. 
Light & Heavy lysestager, 
designet af Tove Tham-
bert, har stagens vægt 
støbt i bunden. Pris på 
forespørgsel. 
www.cargocollective.com

Mælkehvid 
og elegant 
italiener
Cafébord Burin fra 
Viccarbe. Bordpladen 
er i MDF og fod af 
resin. Design: Patricia 
Urquiola. Set hos 
Interstudio i Køben-
havn fra 3272 kr. 
www.interstudio.dk




