
Sandvågor - ett samarbete mellan G.A.D och formgivaren Ramona
Hallgren

En ny kreativ bricka lanseras av G.A.D tillsammans med formgivare och möbeldesigner Ramona Hallgren. Brickan Sandvågor är inspirerad av Gotlands 800 km
långa vackra stränder med böljande vågor med horisonten i bakgrunden.

Sandvågor är en förvaringsbricka som kan användas till att visa upp smycken eller förvara pennor eller gem till skrivbordet. Sandvågor är skapad med omtanke för
omvärlden och användare genom sin hållbarhet. Tillverkningen sker i Sverige och produceras av utvalt virke, ek eller valnöt av bästa sortering.

Designern bakom Sandvågor, Ramona Hallgren, är själv från Visby och tog examen som formgivare med master i produkt- och möbeldesign år 2017 efter studier i
Sverige och Belgien. Det senaste året har hon varit en del av företaget G.A.D.

– Tanken med Sandvågor var att försiktigt plocka in organiska former till det karga formspråket som G.A.D speglar, likaså påvisa att Gotland består mer än raukar,
lamm och traditionellt hantverk. För mig är Gotland just en Ö med vackra stränder, hav och en påtaglig horisont, berättar Ramona.

Sandvågor är unik i sin design och har en tidlös form, liksom sandvågornas mönster på Norsta Auren på Fårö, där mönstret är framträdande alla dagar på året. 

Finns att köpa i Visby och Stockholm samt i webbshoppen. Pris: Ek 950 kr, Valnöt 1050 kr Mått: 49x12x2 cm.

 

För mer information kontakta: 
EKPR & Kommunikation tel. 08-667 22 06 info@ekpr.com
Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com

G.A.D kännetecknas av möbler med tidlös design, genuin äkthet och högkvalitet. Med gediget hantverk, massivt trä, naturmaterial och miljövänliga
ytbehandlingar handtillverkas möblerna på företagets snickeri i Hemse. För att få full kvalitetskontroll produceras möblerna i små serier och varje möbel
signeras av en ansvarig snickare. Kristian Eriksson, grundade G.A.D, Gute Art & Design, 1999, då han lämnade en karriär inom IT-branschen i Stockholm
och flyttade till Gotland för att formge och tillverka kvalitetsmöbler. Passionen för det traditionella möbelhantverket med fokus på design, hållbarhet och
miljö har alltsedan dess varit företagets signum.


