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challenge your senses
in the new
EVERY GREAT DESIGN BEGINS WITH AN EVEN BETTER STORY
Färg, form, belysning och material påverkar vårt välbefinnande och som gäst i hotellets top
floor suite ska du kunna checka in och känna; äntligen hemma!
Därför lät vi Per Holknekt, en av Sveriges främsta entreprenörer, tillsammans med Feng
Shui-inredaren Jannice Vistrand förvandla en av våra sviter. Resultatet blev denna magiska
Monlux Suite som på sina 81 kvm låter alla dina sinnen må bra. Slå dig ner i en designkassiker,
titta ut över Stockolm och njut. Den energin du får av staden vägs upp med färgen på väggarna
som på ett härligt sätt får dig att hitta balansen mellan puls och avkoppling.
Sviten är inredd med dova, matta färgval och de ljuvliga Monluxspeglarna.
Speglarna passar ypperligt för att tonsätta rum, steglöst mellan starkt och svagt respektive kallt
och varmt beroende på humör, årstid och tid på dygnet.
Här kommer du till ro, stänger av mobilen och njuter av lugnet och den väl
valda designen. Bläddrar i en bok, sätter på favoritmusiken, justerar Monluxspeglarna efter ditt
humör och tittar ut över Stockholm med känslan; äntligen hemma!

“Vårt mål var att man som gäst i Monlux-sviten skulle få uppleva den där äntligen-känslan,
när dagens alla måsten är till ända och tiden bara är din”
- Jannice Vistrand, inredare och föreläsare inom Feng Shui

entrance
Hallen är inredd med två vackra Monluxspeglar för att skapa
stämningsfullt ljus vilket skapar magi när man öppnar dörren.
Ett “årstidsbord” med en vas och färska blommor ger en
välkommande känsla.
PRODUKTLISTA:
Krokar, Habo Selection
Matta, Carpetvista
Bord, Åhlens
Vas, Målerås
Spegel (avlång 70x180cm och rund 60cm), Monlux

master bedroom
Ett fridfullt sovrum där du lutar dig mot en mjuk sänggavel
bland fluffiga kuddar. Här kan du njuta av att iakkta livliga
Stockholm från ovan medan du upplever Monlux-sviten med
alla dina sinnen.
PRODUKTLISTA:
Sänggavel, Furniturebox
Överkast, Classic Collection
Sängkappa, Mimou
Matta, Carpetvista
Lampor, Inredningsgalleriet

Nattduksbord, Bycrea
Krukor, Dbkd
Småvaser, Linform
Väggfärg, Arctis 10, Caparol
Spegel (rund 80cm), Monlux

living room
Med en färgskala i gråtoner, mörkare nyans på textilier och
dekoration skapas här harmoni och en ombonad känsla.
I mitten av en platsbyggd bokhylla hänger en Monlux-spegel
som fångar blicken och sätter stämningen i hela rummet.
PRODUKTLISTA:
Matta, Carpetvista
Tavlor, Ylva Sharp
Lampa, Bsweden
Skulpturer & Vaser, Cooee Design
Bokstöd, Newport

Vas, Ittala
Glasvas, blå och brun, Louise Roe
Krukor, Dbkd
Väggfärg, Jura 35, Caparol
Spegel (kvadrat 80cm), Monlux

monlux
Monlux är världens första premiumvarumärke inom
design-speglar med optimal ljusväxling. Speglarna passar
ypperligt för att tonsätta rum, steglöst mellan starkt och
svagt respektive kallt och varmt beroende på humör, årstid
och tid på dygnet.
Morgondagens nya designklassiker är här!
För mer informartion om Monlux, se:
https://monlux.se/

