
Clouds
Ronan & Erwan Bouroullec



Clouds

De internationalt anerkendte designere Ronan og Erwan 

Bouroullec har i samarbejde med Kvadrat udviklet Clouds, 

et innovativt system af elementer, der kan sættes sammen 

og skabe installationer til hjemmet. De enkelte elementer 

samles med specielle gummibånd og kan monteres på 

væggen eller hænge fra loftet.

Clouds udvikler sig, efterhånden som elementerne tilføjes 

og giver en unik tredimensionel effekt. Lad dig inspirere af 

overfladens indbydende udseende og sammensæt 

elementerne for at skabe din helt egen installation. 

Muligheden for at udtrykke sig selv er selve kernen af 

Clouds.

Det er hurtigt og nemt at skabe sit eget værk, uanset om det 

skal være et enkelt design eller en mere kompliceret og 

dekorativ skærm eller væg. Elementerne kan let samles, 

skilles ad og samles igen for at gøre det nemt at tilføre 

hjemmet nye ideer og afspejle individuelle stilarter. Om og 

om igen.

“Ved at gøre op med traditionelle ’rektangulære’  

elementer skaber Clouds fantasifulde dekorationer i  

stærke farvesammensætninger og er et dynamisk  

bidrag til indretningen”

Ronan and Erwan Bouroullec.

Clouds fås i 8 farvekombinationer med Divina, som giver 

utallige muligheder for at sammensætte dem på kryds og 

tværs. De fås i æsker med 8 eller 24 elementer.

Siden den første lancering i 2009 har Clouds vundet mange 

priser, inklusive Design of the Year 2010 fra Design Museum 

London og Danish Design Award 2010 fra Dansk Design 

Center. De er også en del af den permanente samling hos 

Art Institute of Chicago.

Ronan og Erwan Bouroullec
Ronan og Erwan Bouroullec er to af nutidens mest 

indflydelsesrige designere. De er oprindeligt uddannet i 

moderne kunst og design og stammer fra en by i nærheden 

af Rennes i Bretagne, Frankrig.

Siden 1999 har de arbejdet sammen fra deres studie i Paris. 

Deres arbejde inkluderer møbel- og produktdesign, 

indretning og udvikling af konceptuelle objekter.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

press@kvadrat.org

kvadrat.dk

Clouds
100% uld (overflade),

100% polyurethan skum (fyld)

8 farvekombinationer



Montering og vedligeholdelse

Æskens indhold
8 eller 24 Clouds i samme farvekombination

Monteringsskruer til væg

Specielle gummibånd

Monteringsvejledning

Store vægmonterede installationer
Brug en monteringsskrue til væg pr. m2 Clouds

for at sikre en stabil montering.

Du får brug for
Rawlplug til væg

Skrue – diameter M10

Unbraconøgle – 3 mm

Loftmonterede installationer
Monteringssystemet til lofter sælges separat

og indeholder 2 stænger og 2 monteringsskruer

til installationer med 8 Clouds-elementer.

Store loftmonterede installationer
Der skal bruges specielle monteringsclips til hængende 

installationer, der er højere end 2,5 m. Clipsene kan købes 

hos din Clouds-forhandler.

Rengøringsvejledning
Jævnlig rengøring er vigtigt for at bibeholde materialets 

udseende og forlænge dets levetid.

Almindelig rengøring
Støvsug regelmæssigt. Støv kan også fjernes med  

en blød børste.

Pletfjerning
Pletter bør fjernes omgående. De fleste pletter kan fjernes 

ved at duppe dem forsigtigt med en fnugfri klud eller svamp 

opvredet i varmt vand. Fedtholdige pletter kan fjernes ved 

at duppe forsigtigt med et opløsningsmiddel. Vær forsigtig

med brug af opløsningsmidler, da de kan opløse det 

mellemliggende skummateriale.

ADVARSEL: Gnub ikke hårdt på materialet, da dette kan 

beskadige overfladen.

Vaskevejledning P
Clouds kan vaskes på skånevask, maksimum 30°C. 

Uldprogram anbefales.

Denne vaskevejledning gives som en ekstra service og 

gælder ikke som en garanti.

Divina 886/ Divina 106

mørkegrøn / hvid

Divina 191/ Divina 106

sort / hvid

Divina MD 673/ Divina 106 

mørkerød melange / hvid

Divina MD 783/ Divina 106

mørkeblå melange / hvid

Divina MD 213/ Divina 426

beige melange /mandarin

Divina MD 713/ Divina MD 783

lyseblå melange / mørkeblå melange

Divina Melange 120/ Divina 106

grå melange / hvid

Divina Melange 120/ Divina 756

grå melange / ultramarin


