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STUDIO ABOUT
BRANDBOG
Studio About byder dig velkommen til vores designunivers.
Lad dig inspirere, og drag nytte af vores brandbog.
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VORES VISION
Vores måde at erfare og tilgå materialiteter og
den visuelle verden er blevet mere flydende.
Vores smagssans og leverum er blevet flyvske
og udefinerede, og denne realitet inspireres vi af.
Vi forsøger at integrere denne virkelighed i vores
designs ved at skabe sansevækkende og eksperimenterende interiørobjekter som vækker det
uventede og det legende, og derved skubber til
vores forståelse af et designobjekts funktion. For
os er design en måde at tænke og leve på – en
forlængelse af os selv og vores sanser. Derfor designer vi objekter som skaber en sanselig oplevelse og som kan udfoldes i mangeartede omgivelser og liv.
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VORES DESIGNÆSTETIK
Studio Abouts univers udfolder sig i spændingsfeltet mellem industriel funktionalisme og en følsom kunstnerisk designfilosofi - en urban æstetik.
Alt, det vi skaber i Studio About, er udarbejdet efter
konceptet om at inspirere. Derfor er vores design
ærligt, nøgent, sansevækkende og nysgerrigt. Vi
leger med det levende og organiske, det skulpturelle
og formgivende, det arkitektoniske og det urbane.
Vi skaber kvalitet tilgængelig for alle. Vi producerer ikke efter kommercielle årshjul og kortvarige trendbaserede kollektioner, men er drevet af de ideer, koncepter og relationer, der
betager os. Derfor værdsætter vi pragmatisk
formgivning og forsøger, at reducere et design ind til essensen, men som samtidig skaber
en æstetisk oplevelse og er poetisk i sit udtryk.
Bag Studio About står Mikkel Lang Mikkelsen og
Soffy Dombernowsky, der ønsker at skabe et univers, der kan tilføre vores dagligdag et æstetisk og
inspirerende strejf.
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SOME MATERIALE
SOME MATERIALE
Vi inviterer vores publikum til leg og kunstnerisk
fortolkning af vores designs. De er skabt for at
inspirere og at inddrage, og derfor er det utrolig
vigtigt, at publikummet får mulighed for at lege
med vores designs. Dermed kan hele vores univers findes som lettilgængeligt materiale på flere
af vores platforme, som I er velkomne til at bruge.
Besøger I Studio About på Instagram, vores hjemmeside eller Traede vil I finde masser af inspiration og idéer til, hvordan man kan lege med indretning og udtryk.
Her er der både tekst, billeder, stylingtips, artikler
og kreative tiltag af vores produkter til fri afbenyttelse, som gør det nemt og hurtigt for jer at producere materiale til jeres egne platforme. I er altid
velkommen til at kontakte os om spørgsmål eller
yderligere vejledning.
Vi afholder også events og workshops med
udgangspunkt i vores produkter; eksempelvis
hvordan man laver blomsterkranse med vores papirblomster eller laver stiklinger til vores glasvaser. Kontakt os gerne, hvis dette kunne have interesse.
hjemmeside:
https://www.studio-about.dk/
vores artikelbank:
https://www.studio-about.dk/blogs/artikler
instagram:
@studio__about

STANDING FLOWER BUBBLE ,
802080Y, 802050B
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traede materialebank:
https://app.traede.com/file-bank new/303665
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INDRETNING I BUTIKKER

INDRETNING I BUTIKKER
Studio About er ikke bare et brand, men et helt
univers. Dette univers skal publikummet præsenteres for og have adgang til i butikkerne. Det er
betydningsfuldt, at man både udstiller hele universet og bruger produkterne som en del af den
overordnede indretning. Integrer produkterne i
udstillinger og dekorationer rundt omkring i butikken, så man bliver opmærksom på dem og bliver
inspireret. Således kan man se produkterne i en
større sammenhæng og forestille dem være en
del af ens eget hjem og indretning.
Vores interiørprodukter er utrolig nemme at gøre
dekorative, og falder naturligt ind i de fleste indretninger og stilarter. Derfor vil produkterne komplementere og blende harmonisk ind i jeres butiks
indretning.
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UDSTILLING AF HELE UNIVERSET
Det skaber en speciel effekt, når mange af vores
interiørprodukter er udstillet sammen. Det er en
god måde at give et overblik over hvilke produkter, former og farver, der findes, og laver et visuelt
blikfang, som kan tryllebinde beskueren.
LEG MED HØJDER
– For at undgå at de mange genstande kommer
til at se rodet ud kan man udforske forskellige
højder. Brug piedestaler eller bakker og stil nogle
af produkterne på gulvet, så blikket kan vandre
– Hæng hængevaser, rammer eller papirklip i
luften for at give et luftigt og legende udtryk
FARVERIGE KLYNGER
– Farver er dragende og gør udstillingen spændende at se på. Vis de mange smukker farver,
som produkterne findes i, så det appellerer til flere
– Lav klynger af produkterne og skab smukke
farvespil, eller hold dem i eksempelvis blålige og
lilla toner for at give et harmonisk look
LYS OG SKYGGER
– Det farvede glas er smukt, når sol og lys reflekteres i det. Stil derfor produkterne et sted, hvor
sollyset kan nå dem eller eksperimentér med
spotlys og lamper
VIS, HVAD PRODUKTERNE KAN
– Når man udstiller mange af produkterne sammen, giver det mulighed for at kunne vise produkternes potentialer og kreative måder, de kan
bruges på
– Variér indholdet – sæt eksempelvis et foto i
vores FRAMELESS ramme og tørrede blomsterblade i en anden
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UDSTILLING SOM EN DEL AF DEN
OVERORDNEDE INDRETNING
Det er en virkningsfuld måde, at stille enkelte produkter rundt omkring i butikken og integrere den i
selve butikkens indretning, så man kan se dem i
en større sammenhæng.
SKAB STILLEBEN
– Brug enkelte produkter til at skabe stilleben og
stemningsscenarier, så man kan forestille dem i
sit eget hjem
– Brug personlige ting som neglelak, parfumer
eller smykker for at gøre det personligt
– Stil dem med små figurer og skulpturer for at
understrege produkternes organiske og arkitektoniske former
– Style med objekter, der gør det hyggeligt og
hjemligt – eksempelvis rammer, kaffekrus og
forskellige blomster
ENKELT FARVEPALLETTE
– Når man skaber stilleben, kan det være flot med
mange forskellige farver, men hvis man holder
stillebenet i de samme toner, kan det give et rent
og gennemført look
– Vælg den farve, som passer bedst ind i butikkens stil, således at produkterne falder nemmere
og mere naturligt ind i indretningen, og så det appellerer mere til kundernes smag
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BUBBLE TUBE, LARGE, VARIOUS
COLORS
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KOLLEKTIONSUDPLUK

KOLLEKTIONSUDPLUK
Studio Abouts univers byder på enkle, æstetiske
og funktionelle interiørobjekter til en kunstnerisk
og eksperimenterende livsstil. Vores designkollektioner er skabt ud fra tanken om at tilføre noget
smukt og poetisk til vores daglige brugsgenstande. Se overblikket over vores kollektioner her.
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GLASVASER

BUBBLE TUBE
Den skulpturelle Bubble Tube glasvase
består af en farvet glasboble, der udgør
selve vasen, som hviler på en cylinderformet
fod i farvet glas, der giver vasen et let og
svævende udtryk.
Vasen fås i forskellige farvekombinationer
og er en spændende fortolkning af den klassiske glasvase. Det farvede glas kaster dekorative skygger i solens og giver en helt
særlig stemning.
– Brug glasvasen til en elegant og sirlig
blomsterdekoration
– Skab et blikfang med en stor buket af vilde
blomster, grene og planter.
– Glasvasen er også smuk uden vand og
kan i stedet bruges til tørrede blomster eller
hjemmelavede papirblomster
– Vasen er både dekorativ i soveværelset på
en kommode, på en hylde i køkkenet eller på
spisebordet i stuen.
– Stil den med fordel et sted, hvor solens
stråler reflekteres i den - glasset vil kaste
smukke, farverige skygger, som vil give dit
hjem et lyst og legende skær.
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FLOWER TUBE

STANDING BUBBLE

Flower Tube kollektionen er en serie af cylinderformede vaser i farvet glas. Vaserne har et unikt
design og består af en farvet cylinder, der hviler
på en bærende del i klar glas. Vasen er designet
til en mindre buket eller et par enkelte blomster.

Standing Bubble kollektionen er en serie af
glasvaser i farvet glas, designet til enkelte
blomsterstilke og mindre planter. Vaserne består
af en lille glasboble, der hviler i en transparent
cylinderformet fod, hvilket giver vasen et organisk
og svævende udtryk.

– Flower Tube vaserne kan stå alene for et minimalistisk udtryk men du kan også kombinere den
med andet farvet glas eller andre materialer som
keramik eller porcelæn.
– Grundet vasens fine størrelse er det oplagt, at
bruge flere af vaserne til borddækning, stil dem
eksempelvis i klynger eller spredt ud over bordet
– Vasen fås i mange forskellige farver, så miks
flere af farverne for at skabe et flot farvespil
– Brug vasen med friske blomster fra haven eller
eksperimenter med tørrede blomster eller en
stikling, der kan få lov at slå rødder i den gennemsigtige vase
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– Vasen er smuk i sig selv, men også fin i et miks
med vaser i andre størrelser og farver
– Brug vasen med et par friske sommer-blomster
eller vælg blomster i en kontrastfarve for et
farverigt pust i indretningen
– Du kan bruge vasen som blomsterpotte, og
pynte den med små grønne stiklinger, der kan få
masser af lys inde i boblen, og dermed få optimale forhold til at vokse sit smukke rodnet
– Stil den runde glasvase med forskellige figurer
og former for at skabe et skulpturelt stilleben
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HANGING BUBBLE
Hanging Bubble kollektionen er en serie af runde
hængevaser i farvet glas. Vasen hænges nemt op
i den medfølgende lædersnor. Den runde hængevase har et klassisk og enkelt design, og der er
rig mulighed for at bruge vasen kreativt.
– Sæt årstidens blomster i vasen eller brug en
sukkulent, en air plant eller måske en papirblomst
med et stort blomsterhoved, der kan hvile i vasens åbning
– Hæng vasen i vinduet og lad lyset kaste smukke
skygger gennem den farvede glas
– De hængende boblevaser i glas kan også hænge
ned fra loftet i et hjørne i stuen eller i forbindelse
med en billedvæg
– Skab et dynamisk stilleben ved at kombinere
flere forskellige størrelser og farver
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LINK, CANDLE HOLDER
MATT GREY ALUMINIUM
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LYS OG STAGER

OIL BUBBLES
OIL BUBBLES kollektionen er lavet i gennemfarvet
glas og består af en rund glaskugle, der svæver på
en farvet glasfod. Lyset påfyldes med alm. lampeolie og brænder smukt i op til 25 timer. Med olielysene skubber vi grænserne for, hvordan vi indretter
med og forstår levende lys. Den runde, organiske
form giver lethed og elegance til indretningen.
– Kombiner olielysene med vores glasvaser eller
glaslys
– Skab et stilleben af de flotte olielys ved at stille
dem i en klynge, så der skabes et smukt farvespil
– Placer dem enkeltvis for et farverigt touch
– Brug dem som en del af borddækningen
– Brug dem til at give et hyggeligt og romantisk lys
i soveværelset eller stuen
– Brug dem udenfor til de sene sommeraftener
– Sæt dem i vindueskarmen så solen kaster farverige skygger
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LINK LYSESTAGER
LINK lysestagen består af 3 moduler, der sættes
sammen til én stage, og fås i forskellig farvet metal.
Lysestagen er helt enkel i sit udtryk, men kan have
flere funktioner, alt efter hvor mange LINK-moduler
og hvilke typer metaller, der sættes sammen. Man
har derfor fuld frihed til at skabe sin egen stage.
– Brug en enkel stage på hylden for et minimalistisk look
– Skab en organisk borddækning, hvor LINK stagen slanger sig elegant hen ad bordet
– Miks metallysestagen med andre materialer, eksempelvis træ og tekstiler, for at skabe tekstur og
kontrast i din indretning
– Lysestagerne kan bruges med et klassisk kronelys eller lys i din yndlingsfarve, og brug dem i et
lille stilleben eller på sengebordet for et hyggeligt
look
– Du kan bruge vores oliestearinlys i glas til
lysestagerne - glassets gennemsigtighed giver
stagen et mere blødt udtryk
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Shaped glasspart
Ø22mm glasstube
1.2mm thick

GLASS CANDLES, OIL

Wick holder
Ø4mm glasstube
CANDLES
1mm thick
Borosilicate

GLASS CANDLES, OIL CANDLES er smukke
glaslys og er et alternativ til det klassiske hvide
stearinlys. Lysene passer ned i alle standardstager, da de er forsynet med en lille silikonering nederst. Glaslyset er et anderledes lys, der både er
dekorativt, brænder smukt og giver en hyggelig
stemning, og det farvede glas hjælper dig med at
bringe farve og stemning ind i din indretning.
– Du kan bruge lysene i dine yndlingsstager i et
stilleben, sæt eventuelt flere sammen for at skabe
endnu mere hygge
– Brug dem i en sommerlig blomsterkrans eller i
en adventskrans til jul
– Brug dem i din borddækning og stil dem på en
flot bordløber
– Du kan bruge dem i vores LINK lysestager og
skabe et flot kontrastfyldt udtryk med glasset og
metallet

Ø3mm white wick

Grip-band
Approximately Ø15mm
flexible rubberband
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PAPIRBLOMSTER

PAPIRBLOMSTER
Papirblomsterne er et samarbejde med Labdecor
og er designet af Kristina Sørensen, der har
formået at skabe en både alsidig, kunstnerisk
og spændende kollektion, der passer godt ind i
mange hjem.
Papirblomsterne er håndlavede og har uendelige
kreative anvendelsesmuligheder, da de kan bruges igen og igen. De kommer i mange forskellige
blomstertyper, former og farver, så du kan skabe
din egen personlige blomsterbuket.
– Sno papirblomsten omkring din serviet og servér
en tallerkenfuld blomsterlykke for dine gæster
– Mix papirblomster med friske blomster (husk at
beskytte papirstilken mod vand)
– Brug papirblomsterne som farverigt blikfang i en
tørret buket
– Forkæl din veninde med en stilk eller to i værtindegave
– Pynt dine indpakkede gaver med en papirblomst
– Brug dem som lysmanchetter til dine stearinlys
– Brug papirblomsterne i en blomsterkrans
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RAMMER OG PAPIRKLIP

FRAMELESS
FRAMELESS kollektionen fra Studio About er en
serie af transparente billedrammer i akryl. Rammen består af to akrylplader, der holdes sammen
af to gyldne chicago skruer, og kan nemt hænges
op med fiskesnøre. Trænger billedvæggen til nyt
liv, så er de gennemsigtige rammer gode til afveksling.
Rammerne indrammer på smukkeste vis dine
plakater og fotos, men inviterer også til at udnytte
deres transparens og skabe svævende kunstværker med papirklip og collager. FRAMELESS
serien findes i mange forskellige størrelser og
farver.
– Brug rammen anderledes og hæng den op i dit
vindue, så lyset reflekteres i den
– Brug den til fotos, kunstværker eller papirklip
– Læg tørrede blomster og blade i rammen for at
skabe et naturligt look
– Læg små stykker stof med flotte farver og mønstre for et kreativt udtryk
– Du kan indramme dine collager, tegninger eller
små citater i rammen for at gøre det personligt
– Skab et lille stykke kunst af dine garnrester som
du kan lægge i rammen
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PAPERCUTS
De grafiske papirklip, designet af @littledetroit og
produceret af Studio About, skaber ro og variation til billedvæggen og hjemmet. Brug dem i dine
eksisterende rammer, eller udnyt papirklippets elegance til fulde ved at sætte dem i vores transparente akrylrammer.
Vores papirklip er ikke trykt på papir, men er
helt reelle papirklip - derfor opnår du en særlig
luftighed, når du hænger dem op. Papirkunstner
Little Detroit leger med det grafiske udtryk, og
skaber små kunstværker, der bryder med den traditionelle vægkunst.
– Brug papirklippet som en del af din billedvæg for
at skabe tekstur og variation
– Leg med indretningen og brug dem i vinduet,
hængende ned i det fri for et svævende udtryk
– Udforsk forskellige farvekombinationer og fremhæv papirklippet endnu mere ved at sætte et farvet stykke papir i rammen bagved papirklippet
– Papirklippet er både smukt sammensat med
moderne, abstrakt kunst eller klassiske malerier
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TABLEWARE

CLAYWARE
CLAYWARE er keramikstellet fra TABLEWARE
kollektionen og består af keramiktallerkener, keramikkrus og keramikskåle. Keramikstellet er tofarvet, hvilket skaber et lækkert og legende udtryk.
Stellet består af to typer glaseringer: en fuld glasering, så det lyse ler kan bevare sin sarte farve,
og en delvis glasering, således at indersiden er
glaseret og det rå ler er bevaret udenpå.
Kontrasten mellem det blanke glasur og det rå ler
giver stellet et nøgent og luksuriøst look, mens
den fulde glasering giver et rent og elegant udtryk.
Keramikstellet kommer i flere forskellige farver,
hvilket gør, at du kan kombinere og style farverne,
som du lyster.
– Skab et chikt og minimalistisk udtryk ved at holde din borddækning i de samme nuancer eller lav
et levende og farvestrålende bord ved at mikse
flere farver
– Sammensæt keramikstellet med andre materialer, som for eksempel farvet glas, for at skabe et
dynamisk bord
– Gør dine keramiktallerkener festlige ved at lægge en foldet stofserviet med en papirblomst snurret om servietten
– Brug keramikskålene til både frugt, snacks,
morgenmad eller desserter

FRAMELESS, CIRCLE, A4
YELLOW, 444A4Y
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– Vær kreativ og brug stellet anderledes: brug tallerkenerne til at præsentere smykker eller skønhedsprodukter på, eller opbevar dine personlige
skatte i krusene eller skålene
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TABLEWARE

GLASSWARE
GLASSWARE består af vin- og vandglas i farvet glas, og er en del af TABLEWARE kollektionen. Vandglassene har en glat overflade med
en indsnævret fod, der giver dem et enkelt og
elegant udtryk. Vinglassene har ligeledes en glat
overflade med en lang, slank stilk, som gør dem
stilfulde og sofistikerede.
Glassene kommer i flere forskellige farver som
gør, at du kan sammensætte dine egne farvekombinationer. Når solen rammer det farvede glas vil der kastes farverige skygger, hvilket
skaber et varmt og lyst farvespil på bordet.
– Kombiner forskellige farver for at skabe dit eget
personlige udtryk
– Brug glassene til varme og kolde drikke, festlige
drinks eller desserter
– Sammensæt det farvede glas med farvede
glasvaser, keramik eller metal for at skabe
kontraster på bordet
– Hav glassene stående fremme på en hylde eller
et åbent vitrineskab som en del af indretningen
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