
R o o m s e Rv i c e  P R o # 9 : 200 8 9 

Måleriet är stum poesi och poesin är 
talande måleri.”  
 simonides, grekisk diktare (cirka 556–468 f kr)

»

Glas-
klart
amerikanska Nathan Allan Glass stu-
dios inc. gillar att leka med glas på ytan. 
På bilden är det ytskiktet convex Glass 
som ger ljuseffekter både på fasaden och 
interiört. Priset varierar beroende på pro-
jekt och de 55 glasstrukturer som finns i 
sortimentet. www.nathanallan.com

Lapptäcke
Vid en första anblick ser väggen ut att vara täckt av vita, 
olikformade post it-lappar. men ta dig en närmare titt och upp-
täck den tredimensionella tapeten Flax, designad av Tracy 
Kendall. Hantverket kostar cirka 3 220 kr per m2.

Roomdetails
 redaktör meryem can

Skiftande

fasad

milwaukee leVererar ännu mer skruv-  
och borrkraft. Den nya kompakta c-serien  
får ett nytillskott i form av c18DD med 
3,0Ah. en självspännande snabb-
chuck på 13 mm gör det möjligt att 
byta bits eller borr med bara en 
hand, inga nycklar behövs. c18DD 
har två växlar och kan borra i upp till 
32 millimeter i trä och 13 millimeter  
i metall. Finns ute från och med  
november och kostar cirka 3 300 kr.

kraftfullt

böljande väggar
den är lätt, stark och har hög densitet. Den kan böjas till nästan vilken 
form som helst och är därmed idealisk för välvda väggar. MultiPanel, av  
polyuretan med värmeisolerande och akustikdämpande egenskaper, absor-
berar inga dofter och är helt vattentät. På www.multipanel.com.au uppger 
tillverkaren även att panelen är ekovänlig och fri från farliga gifter. 

besök pekings Xicui  
Entertainment Complex  
och beskåda en av världens 
största LED-skärmar! Simone  
Giostra & Partners Architects 
har designat GreenPix, även 
kallad Zero Energy Media 
Wall. På dagen absorberar  
fasaden solenergi som kvälls-
tid används till fasadens  
belysning. Byggnaden öpp-
nades för allmänheten i som-
ras. Vi undrar förstås: När får 
vi se något liknande hemma i  
Sverige? www.greenpix.org
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