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Englessondagar! 
10% på hela 

Englessons sortiment!

Gäller tom 20 mars -06. 

Nu är Möbelmässan för 2016 avslutad!
Jag började första kvällen med 

att besöka några ställen som 
var med i Stockholm Design week, 
bland annat Nordiska Galleriet 
och Stockholms Auktionsverk. Det 
fanns så många vackra designklassi-
ker att beskåda, att det gjorde mig 
alldeles varm.  Massor av inspiration 
fick jag förstås också. 

Under de följande två dagarna 
besökte jag Möbelmässan i Älvsjö. 
Susanne från AKEBA var med den 
andra dagen. 

Vi hittade några riktiga guldkorn, 
som vi kommer att plocka in i butiken 
till våren. Bland andra dessa skönheter: 

Franska öronlappsfåtöljer från 
Airborne med impregnerat bomulls- 
respektive lintyger för utomhusbruk.  
Egen tillverkning sedan 1951.

En mycket snygg magnetlist/hylla 
med krokar och förvaringsburkar till 
kök och kontor från GEJST, dansk 
tillverkning.

Spaghettistolen i nya, matta  fär-
ger – en riktigt jordnära grå och 
en sandfärgad plus en regissörsstol 
klädd i mycket tålig utomhusväv.

Bordstabletter i olika storlekar och 
format, toalett- och hushållsrullehål-
lare, vedhämtare, sirliga plåthyllor 
som hänger från tak i läderrem till-
verkade i Danmark av Lind Dna. 
Material är återvunnet läder. Ett helt 
sortiment för designälskare.

Den fantastiska uppladdningsbara 
lampan FOLLOW ME från Lampe-
feber – lämplig att ha med sig på 
bryggan, i båten eller i trädgården.

Enkla och mycket snygga tak- golv 
och vägglampor från Nordlux i pulv-
riserad plåt med läderremmar.

Väggklockor i betong med pendel, 
småbord, speglar med mera från ett 
holländskt designföretag – ZUIVER

Deltafåtöljen från Brunstad i får-
skinn som är helt underbar att sitta i 
och även en fräsch soffa ur deras Sys-
tem plus serie, variationerna är här 
näst intill oändliga.

FOGIA kom med koncepttänk – 
soffor, matbord, stolar, vägghyllor, 
kuddar, plädar, mattor – färgkoordi-
nerade och mycket snygga.

På onsdagskvällen bjöds det på 
mat och mingel hos Englesson i 

Djursholm. Marknadschefen från 
Designers Guild var där och pre-
senterade de nya vackra linne och 
bomullstygerna, som från och med 
nu kommer att ingå i Englessons 
sortiment. Englesson visade en del 
mycket spännande nyheter, bland 
annat en liten nätt soffa, Burlington, 
två nya, ganska höga sängbord som 
passar fint till de  extra höga empire-
sängarna som det säljs många av 
idag. Ett nytt ovalt soffbord, mycket 
efterlängtat. En i allra högsta grad 
givande kväll.

Det var en kort resumé från Stock-
holm Design Week/Möbelmässan.

Vi hörs igen i mars! /Anki

Vi kämpar på i hamnen så länge det går. Det är bara lite 
krångligare att ta sig hit. Följ skyltarna för att hitta!

JÄTTELOPPIS

Allt för den 

prylgAlne!köper & säljer det mestA! även helA hem!
norrtälje prylhandel Sågg. 1 (bakom silona) 0737-13 12 00

öppet alla dagar Mån-fre 11–18 • Lör 11–15

Vi ger dig 
  helheten!
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System +, Brunstad.

Linda Dna hyllor.

ZUIVER klockor, Holland.

ZUIVER speglar.

Delta gungstol, Brunstad.

ZUIVER småbord.

Follow me – uppladdningsbar lampa, 3 styrkor. Spaghetti utestol – ny färg.Fogias nya soffa Campo.


