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~

by Lassen owns the rights to the designs of
two of Denmark’s greatest architects: Mogens
Lassen and Flemming Lassen. The Lassen
brothers were innovators in architectural
modernism and produced numerous iconic
designs throughout their lives. Our simple
mission is to build upon the tradition of
Mogens and Flemming Lassen to ensure that
exceptional original and rediscovered designs
continue to live on through new generations.

F OR ÅR ET D U F TE R A F BLO MST ER O G PLA NT ER

~

Forårets komme er ensbetydende med grønne blade,
spirende grene og lunere aftenener på terrassen eller
altanen. By Lassen inviterer foråret indenfor, og lancerer
en række nye produkter, som på blomstrende vis hylder
naturen og fusionerer inde og ude. Kollektionen af by
Lassen beholdere til planter og blomster samles og
fuldendes nu med Kubus Flowerpot og Kubus Vase Nolia,
som lanceres i overgangen mellem vinter- og sommertid,
som en livsbekræftende og spirende indikation på, at det
er på tide at rykke udendørs til grønnere dage.
“Med denne lancering bevæger vi os ud mellem inde- og
uderum, og leverer, med stilfulde, funktionelle produkter,
design som holder”
fortæller designer Søren Lassen.

ved, at designe produkter der kan benyttes både inde som
ude.
Med de nylancerede produkter bevæger by Lassen sig i
bogstaveligste forstand udenfor, ud i naturen og indtager
hjemmets terrasse eller altan på fineste vis – Kubus
Flowerpot og Kubus Vase Nolia skal være velkomne. Som
et særligt tilføjeligt element lanceres desuden et ophæng
til Kubus kollektionens, som muliggør, at man kan hænge
Bowls, Flowerpots og vaser direkte på væggen for et fjerlet
og minimalistisk udtryk. Dette ligeledes såvel inde som ude.

P R O D U KT N A V N
Kubus Flowerpot 10 / Kubus Flowerpot 14 / Kubus Flowerpot 23
Kubus Vase Nolia
Kubus Wall

For hans farfar, arkitekt Mogens Lassen, var haven og
køkkenet husets samlingspunkter, og under besøg blev der
gerne trukket møbler og objekter med inde fra huset ud i
haven. “Mogens holdt meget af sin have og for ham havde
det stor værdi at skabe produkter, som kunne anvendes
såvel ude som inde,” beretter Søren Lassen.
Betragter man de familiehuse, som arkitekten tegnede var
omdrejningspunktet ligeledes her ofte altanen, taghaven
eller terrassen, som placeres i direkte forlængelse af
køkkenet, så de to, ude- og inderum, naturen og husets
kerne, smeltede sammen i skøn forening. Det føltes derfor
nærliggende at honorere Mogens’ forkærlighed for naturen
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V E JL . P R I S
Kubus Flowerpot fra DKK 799
Kubus Vase Nolia DKK 2.999
Kubus Wall DKK 99
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Kontakt venligst Lisa Rasmussen på press@bylassen.com
for yderligere info om produktet.

