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Royal Design lanserar
en egen designkollektion
Sedan 1999 har Royal Design Group sålt och levererat världsberömd design över hela världen.
Med samma passion för utmärkt design har vi nu tagit fram vårt eget varumärke – Royal Design.
Den första kollektionen består av två designprodukter, Gloria och Rocket. Svensktillverkad
design som kombinerar funktion, trend och kvalitet med rätt pris.
Produkterna är framtagna och utvecklade tillsammans med den prisbelönta designern Jangir Maddadi. Som
designer vill Jangir alltid utmana normen och samtidigt skapa design som syns, tar plats och som genomgående
behåller en hög funktionalitet. Hans första produkter för Royal Design kombinerar element från traditionell
vinterbelysning med futuristisk design.
– Det här är ett utmärkt tillfälle att själva få vara med från början och utveckla riktigt bra design tillsammans med
duktiga och erkända formgivare. Svensktillverkad design som håller hög kvalitet och som säljs till rätt pris, säger
Hans Bengtsson, VD för Royal Design Group.
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Svensktillverkade Rocket är en skulptur
och lampa i samma form. En lampa där
ark av perforerad metall sammanfogats
för att skapa en triangulär prisma
av ljus. Jangir Maddadi har valt ett
formspråk som påminner honom om hans
barndomsintresse för rymdteknik. Detta
kombineras med en filosofi om att design
ska förvandla vardagliga objekt till något
mer, till verk av skönhet. Kombinationen
av form och funktion blir tydligt när du
med ett klick kan förvandla produkten från
skulptur till lampa. Med den medföljande
dimmern kan du ytterligare understryka
Rockets form och känslan av tyngdlöshet.

Gloria visar att en ljuslykta kan ta plats
också utanför julen och att den kan fungera
i så väl traditionella som mer moderna hem.
I grund och botten är Gloria en utveckling
av den traditionella adventsljusstaken,
men där formen anpassats till nya
funktioner som stapelbarhet och flera
kombinationsmöjligheter. Trappeffekten
behålls, men delarna kan visas tillsammans
eller på varsitt håll och de kan även
förvaras ihop på ett fyndigt sätt när
ljusstaken inte används. Gloria är tillverkad i
Sverige och helt i vitlackerad metall.

Kurdisk-födda designern Jangir Maddadi
etablerade Jangir Maddadi Design Bureau
2008 tillsammans med en vision om att
utveckla produkter som utmanar normen
och som förenar vacker form med lysande
funktion. I sina arbeten strävar han också
efter att hitta en bra balans och en unik
karaktär.

Kommer i två storlekar,
70 cm 1395 kr och 50 cm 979 kr.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA HANS
BENGTSSON, VD ROYAL DESIGN GROUP
Hans Bengtsson
hans.bengtsson@royaldesign.se
+46 708 20 29 65

Stapelbar ljusstake i fyra delar, 399 kr.

“Mitt mål har varit och kommer alltid att
vara att uppnå perfektion i allt jag skapar.”
Jangir Maddadi

