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FORMAT.
HONGKONG PRE-LAUNCH
Ett nytt samarbete mellan Ceannis och Straight Design Studio har lanserats på boutique Stockholm i Hongkong. För att fira Ceannis 30-års
jubileum introducerades en ny kollektion, Format – ett urbant tänk kring väskor med fokus på att tillfredsställa de behov som följer med en
modern livsstil.

Ceannis och Straight Design Studio har länge känt till varandra och de har genom samtal och diskussioner lärt sig att de delar flera viktiga värderingar. När
Ceannis ville skapa en ny kollektion samtidigt som Straight Design Studio ville testa något nytt och skapa accessoarer var det självklart för båda parter att
det skulle göras ett samarbete.

Ceannis gedigna kompetens som producent av väskor och accessoarer kombinerat med
Straight Design Studios vilja till innovation och att skapa koncept blev en fullträff. Samarbetet resulterade i en ny linje som skiljer sig från Ceannis övriga
kollektion.

Först ut i kollektionen är tre väskor med tre olika användningsområden. De olika modellerna bygger på olika typer av användande, en för de små tingen som
alltid behöver följa med, en för den stora portfoliomappen och en för datorn. Alla med hänsyn till förflyttning i ett aktivt och socialt liv.

 



 

OM STRAIGHT DESIGN STUDIO

Stockholmsbaserade Straight Design Studio jobbar med kreativa lösningar för interiör, produkter och grafisk design. Kärnan hos Straight Design Studio
ligger i raka linjer, spännande material och oväntad funktionalitet. Med en gränsöverskridande vision att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier och
med olika begrepp för att hitta mening i det nakna och naturliga tillståndet, där allt överflöd är avskalat.

 

OM CEANNIS

Ceannis grundades I Hongkong 1988 av Ann-Louise Andrén och startade sin verksamhet 1989. Idén var att bygga ett företag som tog fram vackra och
funktionella väskor och accessoarer med hög kvalitet. Ceannis passion för material, produktion och design är kombinerat i ett livsstilskoncept. Sedan 2002
är Ceannis baserat i Stockholm och erbjuder ett vitt sortiment under sitt eget varumärke i ett stort antal länder.

Ceannis firar i år sitt 30-års jubileum med ett antal samarbeten med andra skandinaviska varumärken och designers.

Grundaren Ann-Louise Andrén leder utvecklande av nya produkter tillsammans med sitt designteam. Alla företagets produkter är grundligt testade innan
produktion startas.
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