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Georg Jensen Damasks Jacobsen kolleksjon

Vår ARNE JACOBSEN kolleksjon ble lansert i samarbeid med Arne Jacobsens
barnebarn, Tobias Jacobsen. Det ble gjort som en hyllest til den verdensberømte
arkitekten i 2002, på hans 100-årsdag.
De unike og tidløse designene stammer fra en omfattende samling med ikkeutgitte skisser, som Jacobsen etterlot seg ved sin død i 1971.
Arne Emil Jacobsen (1902-1971) utdannet seg først som murer, og ble deretter
utdannet ved Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1927. Etter sin
avslutningseksamen ble han ansatt hos Stadsarkitektens kontor i København, men
bare to år senere åpnet han egen virksomhet.
Arne Jacobsen var en av de mest innflytelsesrike danske arkitektene i det 20.
århundret. Han satte sitt modernistiske preg på arkitektur og design i mer enn 50 år
– ikke bare i Danmark, men også internasjonalt.

Arne Jacobsen damask duk
En elegant damaskduk i klassisk design av den ikoniske danske arkitekten. Det tidløse
mønsteret skaper en vakker symmetri og et stilfullt uttrykk i en moderne
borddekning.
I fargen Antracit blir duken et dramatisk og svært raffinert element i borddekningen,
og den skaper både kontrast og stemning. Matchende stoffservietter fullfører
uttrykket.
ARNE
JACOBSEN-designen
fås
også
matchende servietter og oppvaskhandkle.

som bordløper, dekkebrikker,

Den klassiske damaskduken finnes også med overflatebehandling. Det gjør den
velegnet til hverdagsbruk. Duken har egenskaper som en voksduk, samtidig som
damaskvevens eleganse kommer tydelig frem.
Arne Jacobsen duken, bordløper, dekkebrikker og servietter finnes i Opal Grey,
White og Anthracit. Coated duk finnes i Dusty Green, Dusty Blue og Asphalt.
Oppvaskhåndkle finnes i fargene Navy, Light Grey og Jade Green.
Priser:
Duk i str fra
140 x 200 cm
Duk med coating, i str. fra 150 x 240 cm
Bordløper
50 x 140 cm
Dekkebrikker
37 x 50 cm
Servietter
50 x 50 cm
Oppvaskhåndkle
50 x 80 cm

Fra NOK 1.760,Fra NOK 1.180,NOK 630,NOK 220,NOK 140,NOK 190,-

Ypsilon sengetøy
Stilig sengetøy i tidløs design av den ikoniske arkitekten Arne Jacobsen. Mønsteret
tar utgangspunkt i en geometrisk lek med den greske bokstaven ypsilon, og er
samtidig med sitt skjerpede og organiske uttrykk behagelig for øye og sinn.
I samarbeid med Georg Jensen Damask er det feilfrie gamle mønsteret fra 1950tallet foreviget på sengetøyet YPSILON. Med sin letthet og harmoni hyller det
designarven
fra
Arne
Jacobsen.
I fargen Grey er YPSILON-sengetøyet en delikat tilføyelse til soverommet. Det skriver
seg inn i en moderne nordisk estetikk med sin dempede fargepalett som også
inkluderer creme. Et laken fra Georg Jensen Damask i en solid lerretvev kompletterer
uttrykket.

YPSILON-designet fås også som baby og junior sengetøy.
Priser:
Dynetrekk

140 x 200 cm og putetrekk 50 x 70 cm NOK 2.160,-

Baby set

30x40/65x80 cm NOK 630,-

Kids set

35x40/80x100 cm NOK 680,-,

Junior set

40x60/100x140 cm NOK 960,-

For ytterligere informasjon, bilder (thejournal.nu/showroom) og prøver, vennligst
kontakt:
Annette Spanggaard, annette@thejournal.nu, telefon +45 29 26 20 24
Rikke Glad, rikke@thejournal.nu, telefon +45 23 90 32 10
eller Mette Tonnesen, met@damask.dk
eller besøk www.damask.dk
Om Georg Jensen Damask
Georg Jensen Damask, Leverandør til Det Kgl. Danske Hof, har siden 1756 vevet vakre tekstiler til hjemmet i høy
kvalitet basert på mer enn 500 års vevetradisjon. Med stolthet og respekt for historien, vever Georg Jensen
Damask fortiden, nåtiden og fremtiden sammen med estetisk design som fusjonerer dansk designtradisjon og
nye tendenser. Georg Jensen Damask arbeider med verdenskjente arkitekter og designere som Arne
Jacobsen og hans barnebarn Tobias Jacobsen, Nanna Ditzel, Cecilie Manz, Andreas Engesvik og Margrethe
Odgaard. Georg Jensen Damask er familie-eiet og har hovedkontor i Kolding. Her åpnet den første fabrikk i
1915, selv om den første vevning kan dateres helt tilbake til sist i det 14. århundrede. Georg Jensen Damask
har åtte konseptbutikker i Danmark og selges i mer enn 30 land samt online på damask.dk.

