Lad os sammen skabe unikke rum
Med SS19 kollektionen ses der frem mod forår og sommer – og muligheden for at skabe
stemningsfulde og unikke rum både ude og inde. MUUBS’ tanker med den nye kollektion er
at se ’det perfekte i det u-perfekte’, samt at præsentere holdbare kvalitetsprodukter, der
ældes med ynde og kun bliver smukkere med tiden.
Det vigtigste fokus er dog, at selvom kollektionen er skabt af MUUBS, så er det sammen
med andre, det personlige og unikke rum skabes - I interaktionen mellem flere sker magien.
Naturlig skønhed / MUUBS’ design filosofi
er at skabe produkter med respekt for naturen og den naturlige, autentiske skønhed,
der findes lige foran os. Den findes i naturen
lige udenfor. Blomster der er ny-udsprungne,
men også blomster i forfald. Skjulte skatte
med et æstetisk udtryk, som giver sjæl til
rummet det anbringes i.
Tag blomster ind fra haven, lad dem tørre
og se den magiske tranformation der sker.
Se hvordan naturens egne skabninger formår
at ældes med ynde.
Tillad u-perfektheder i hjemmet og se
naturens objekter, som kunstværker.
SS19 kollektionen er, ligesom de tidligere
kollektioner, skabt ud fra denne tanke – alle
designs er unikke og bliver kun smukkere
med tiden. Det er i MUUBS’ DNA at se
skønheden i formerne og farverne i naturen.

Den nye kollektion byder på et stort
udvalg af håndlavede terrakotta krukker
med smukke overflader og finurlige
detaljer. Krukkerne kan bruges overalt i
indretningen med fx tørrede blomster.
Sammen skaber vi unikke rum / Nordisk,
naturligt eller minimalistisk design gør det
ikke alene. MUUBS tror på, at det er i
kombination mellem designretningerne,
at det magiske sker. Heller ikke to personer er ens, og netop derfor er det MUUBS’
overbevisning, at det er i interaktionen
mellem flere, at unikke rum og indretningsmuligheder skabes.
MUUBS ikonet er et stærkt symbol på
tankerne om dette.

Ikonet viser et M, der repræsenterer MUUBS;
uendelighedssymbolet, der repræsenterer
de uendelige indretningsmuligheder, der
kan skabes og et Y, der repræsenterer dig
eller den/de, som sammen med MUUBS
skaber det unikke.

Navnet ’Space’ har bordene fået efter
deres høje funktionalitet. Alle spiseborde
– runde og rektangulære - kan forlænges
med en tillægsplade, og tilpasses det
rum det placeres i.
”MUUBS' univers er fængende og meget
inspirerende, og det indeholder mange
muligheder designmæssigt. Deres udtryk
tiltaler os: designretningen, enkelheden
og de anvendte materialer”.
Nikolaj & Kasper, Says Who, Danmark.

Om MUUBS skaber design løsninger
sammen med dig eller med eksterne designere, så er det i sammenspillet mellem
de forskellige parter det unikke opstår.
MUUBS X Says Who / Som et eksempel på
noget, der er opstået i en sådan interaktion,
præsenterer MUUBS i SS19 kollektionen
den nye serie af borde ’Space’, der er skabt
i et samarbejde mellem MUUBS og den
danske design-duo Says Who.
Serien af borde bygger på simplicitet,
minimalisme, kvalitet og godt håndværk.
Bordene med det rå udtryk, findes som
spiseborde og sofaborde med bordplader i
olieret eller røget eg – alle med stel i stål.

Says Whos’ tanker og design filosofi
inspirerer og styrker MUUBS i deres
overbevisning om, at det er i interaktionen mellem flere, at unikke designløsninger skabes.
MUUBS’ SS19 kollektion er drevet af
instinktiv kærlighed og passion for
skønheden og kraften fra vores rødder,
det originale og den nordiske natur.
Kort sagt: En kollektion, som giver
mulighed for sammen at skabe unikke
rum.
Ved spørgsmål: Venligst kontakt os på
+45 96 26 34 07 eller maiken@muubs.com
Se også muubs.dk

