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#REBELWALLSCURIOUS

Ny tapetkollektion som hyllar den nyfikne upptäckaren
PÅ REBEL WALLS FORTSÄTTER VI ARBETET MED ATT SE PÅ INREDNING MED NYA ÖGON. I DEN NYA KOLLEKTIONEN CURIOUS
RIKTAR VI BLICKEN MOT DET OBSKYRA, DET AVVIKANDE, DET UTRYMDA OCH ÖVERGIVNA.
SKÖNHET I FÖRFALL
Kollektionen Curious har hämtat inspiration från stadens glömda och osedda rum, från excentriska samlingar och från en
värld av märkliga ting. Varje tapetmönster i kollektionen är en ögonblicksbild av ett pågående förfall, en samling noga utvalda föremål vars skönhet bevaras för eftervärlden innan tiden oåterkalleligt förvandlar dem igen.
DEN NYFIKNE TITTAR EN ANDRA GÅNG
Med den här kollektionen vill vi hedra upptäckaren, sakletaren och stadsvandraren, som med sin uppriktiga nyfikenhet och
en blick för det avvikande finner skönhet där ingen tidigare letat.
UDDA KAN VARA MAGNIFIKT
Johanna Ek, Designansvarig på Rebel Walls säger:
“Vi uppmanar till nyfikenhet, att stanna upp och titta en gång till. Bortom första anblicken kan något extraordinärt dölja sig.
Det som en gång var nytt och uniformt har med tiden blivit sällsamt och unikt. Ta steget närmare och finn skönhet i det
udda, slitna och egendomliga!”

FILM OM SKAPANDEPROCESSEN AV KOLLEKTIONEN CURIOUS
Se hela filmen på www.rebelwalls.se/press

MER INFO
• Kollektionen Curious kommer att finnas för beställning online from 5 september, till en kostnad av 295kr/m2.
• Läs mer om kollektionens alla mönster på books.rebelwalls.com
• Ladda ner högupplösta bilder och få mer information på rebelwalls.se/press
• För övriga frågor kontakta irene@rebelwalls.com
• Följ Rebel Walls på Facebook, Instagram och Pinterest #rebelwalls
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C L A I M Y O U R S PA C E

Kollektionen Curious innehåller 20 vackra motiv. Här presenteras ett urval:

PERSPECTIVE MANOIR
Kanske blev denna bild den sista glimten av en svunnen
tids skönhet innan väggarna gav vika? Låt dina egna väggar
få ett rum med utsikt genom dessa höga fönster i naturlig
storlek.

CABINET OF CURIOS
Upptäck något nytt varje gång du låter dina ögon vandra över
skåpets hyllor. Bland medicinflaskor, uppstoppade fåglar och
döskallar döljer sig hemligheter. Få ditt alldeles egna kuriosakabinett, komplett med reliker som inte samlar damm.

There is beauty to
be found in decay.

OM REBEL WALLS
Rebel Walls är ett svenskt tapetföretag med designstudio och produktion i Borås. Företaget erbjuder ett brett sortiment av designtapeter samt möjligheten att skapa egna motiv online. Rebel Walls har en miljövänlig produktion
vad gäller spill och energiförbrukning. På Rebel Walls hemsida kan du bläddra bland utvalda kollektioner, söka i en
omfattande bildbank med 12 miljoner bilder, eller själv skapa en fototapet baserad på egna bilder. Du kan även sända en designförfrågan och få förslag på tapeter såväl som att skapa unik tapetdesign baserad på egna önskemål.
Se hela urvalet på rebelwalls.se
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