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Malmö, 10 februari 2015

Simi Gauba presenteras i senaste utgåvan av
Print & Pattern: Geometric av Bowie Style
Vi är stolta över att meddela att verk av Simi Gauba, Lead Designer på
Duni, presenteras i Print & Pattern: Geometric, den senaste volymen i
den välrenommerade bokserien Print & Pattern av Marie Perkins och
Bowie Style. Boken bygger på den populära bloggen Print & Pattern
och är den fjärde delen i serien, som sammanställer verk av de
främsta designerna på området.

Print & Pattern: Geometric lyfter fram vackra ytor, mönster och motiv med
geometriska former som cirklar och trianglar. Mönstren som finns med avspeglar
flera samtida trender: tribalmönster och influenser från aztekkulturen eller
nordamerikanska ursprungsbefolkningar blandas med skandinaviska former och
mer matematiska eller naturvetenskapliga uttryck. Bland produkterna finns
brevpapper, kort och omslagspapper, tyger, tapeter, mattor, keramik,
inredningsartiklar, skyddsfodral till bärbar elektronik med mera.
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Om Simi Gauba
Simi Gauba har en master i design från Indiens
prestigefulla National Institute of Fashion
Technology i New Delhi. Hon hade arbetat med
mode och design i Indien och Paris i åtta år innan
hon flyttade till Sverige. I Malmö har hon arbetat
som chefsdesigner och konsult åt kunder som
Mömax KG (ett företag i XXXLutz‐koncernen) och
Alice&Fay AB. Sedan december 2013 är hon Lead
Designer inom Business Area Consumer på Duni.

För mer information, kontakta:
Marielle Noble, Director Consumer Marketing, Duni AB
Tel +46 40 10 62 00
Mobil +46 734 19 61 79
E‐post: Marielle.noble@duni.com
Nedan exempel på design av Simi Gauba, Duni brand collection 2015:

Floria and Cory

Brook

Glow floral
Neo
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