Nyhetsbrev 2

Hej!
Här kommer vårt 2:a nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är ytterligare ett sätt för oss att kommunicera med
våra kunder och följare. Det är tänkt att vara en kanal där vi kan presentera nyheter i butiken,
speciella händelser, event vi har på gång, vernissager och annat som berör verksamheten i Fröjel
Retro & Design.
Vill du få nyhetsbrevet i din digitala brevlåda – eller vet du någon annan som skulle vilja ha det?
Kontakta då oss på info@frojelretro.se

PÅ GÅNG I MARS
• När detta nyhetsbrev skrivs har vi just avslutat designmässan i Bryssel. Vi är drygt
100-tal försäljare från stora delar av Europa. Det unika med denna mässa är att
den bara är öppen för design från 1900-talet. Mer finns att läsa här
http://www.designmarket.be/
• Den 6 mars höll Göran ett föredrag på temat ”1950-talets Skandinaviska design –
material och konstruktion” för Havdhems föreläsningsförbund. Vill någon annan
boka föredrag kring som på olika sätt handlar om 50-talets design, kontakta oss.
• Under mars månad erbjuder vi 10% rabatt på porslin och keramik mot uppvisande
av kupongen längst bak i nyhetsbrevet. Endast i butiken i Visby.
• När det gäller de varor vi presenterar under nyheter får ni kontakta oss om pris.
Det går heller aldrig att garantera hur länge en vara finns kvar. Är ni intresserade så
kontakta oss.
• Kom även ihåg att vi erbjuder frakt till fastlandet ifall ni inte själva kan ta med
sakerna från butiken i Visby. Riktpriset är 500 kronor per adress till Stockholm med
omnejd.

NYHETER I BUTIKEN

Vi har två stycken Pernillor i fint
vintage-skick. Bruno Mathssons
härliga vilstol med nack-kuddar
och armlän i naturfärgat linnetyg.
Båda tillverkade 1974 i firma Karl
Mathsson.

Vi har även ett stort matbord i massiv teak formgivet av Peter Hvidt och Orla
Mölgaard Nielsen för Söborg möbler. Bordet har modellnummer 311. Det är runt i
sin grundform och mäter då 125 cm i diameter. Det finns 3 iläggsskivor till, en i
massiv teak (med sarg som bordet) som är 55 cm bred samt två med teakfanér
som är 51 cm breda. Bordet blir således fullt utdraget 282 cm långt och 125 cm
brett. Bra vintageskick på bordet med lite småmärken efter 60 års användning.

OBS! Detta är en bild på ett likadant bord som vårat, men inte just det.
Här visat med ena iläggsskivan.

4 Matstolar av Henry W Klein
Jättefina matstolar i teak av danske
formgivaren Henry W Klein. Stolarna
har fina detaljer och är i fint skick.
Nyklädda. Bedömer dessa som
tillverkade på 50-talet.

Taklampa från Fogh Mörup
Den här härliga taklampan har vi haft en gång
förut. Teakspindel som gör att man kan
justera lampornas läge. Glaskupor med
mässingsdetaljer.

Som tidigare nämnts har vi varit på Design-mässa i Bryssel. Mässor för vintage och
retro fungerar som stora sälj- och köpmarknader. I Bryssel var vi ett 100-tal utställare
som bara hade 1900-tals design med betoning på seklets andra halva.
Som granne hade vu Gallery K.I.Y. från Lpndon. Han har bland annat specialiserat sig
på möbler av Le Corbusier och hans kusin, Pierre Janneret. Dessa kommer från
Chandigar i Indien där kusinerna ritade både stad och möbler till offentliga byggnader
på 50-talet. Som kuriosa kan nämnas att den höga pallen kostade 40 000 kronor.

Några bilder till från mässan.

