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FORM & 
FUNCTION

Balansen mellan form och funktion har fascinerat designvärlden under det senaste seklet. Där funktionalitet 

användes för att diktera vissa element inom produktdesign, har digitaltekniken moderniserat moderna 

designers. De kan numera samla så många funktioner i små utrymmen så att storleken på digitala 

produkter inte längre har någon relation till vad de gör. 

Se till exempel iPod shuffle. Det finns inga hemligheter att dölja när man påstår att denna lilla men perfekt 

utformade låda lagrar och spelar hundratals låtar. Under detta 2000-tal kan komplexa och högpresterande 

produkter presenteras som enkla och rena produkter.

Ef ter frågan en enkel och ren design och balansen mellan form och funktion är ett genomgående tema 

i hela vårt magasin. Med sin inspiration från designhistorien av Daikin Emura utröner vi tankarna hos de 

mest respekterade designers i Europa, och beundrar deras val av de mest ikoniska stolarna i tiden och 

får dig att drömma bort till några av våra bästa designhotell. 

Det är vårt hopp att medan du läser får du en insikt i Daikins filosofi och våra senaste innovationer samt 

att du får en introduktion till en värld där form och funktion har en vacker balans.
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EN VÄRMEPUMP MED ETT HETT 
UTSEENDE OCH EN COOL STIL

OVAN: DAIKIN EMURA MED SANDBLÄSTRAD ALUMINIUMYTA 

VÄNSTER: DAIKIN EMURA I MATT KRISTALLVITT
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Daikin Emuras väggmonterade värmepumpsenhet är en anmärkningsvärd blandning av 

ikonisk design och teknisk överlägsenhet. Den ultratunna profilen och eleganta finishen i matt 

kristallvitt eller sandblästrad aluminium innebär att den kommer att passa i alla stilrena 

inredningar. Trots ett vackert utförande görs inga kompromisser på prestandan. Du kan lita på att 

Daikin Emura som har designats i Europa för europeiska klimat ger dig optimala komfortzoner, oavsett 

årstid.



EUROPEISK DESIGN  
KOMMER TILL DAIKIN

Daikin Emura är konstruerad för 

montering högt upp på väggen, för 

optimal luftfördelning och tyst drift. Den 

är lika enkel att använda som att 

installera och underhålla. Lika viktig är 

den höga verkningsgraden, Daikin Emura 

kan leverera värme ända ner till -30 ° 

vilket gör den lika åtråvärd för den 

energimedvetne som för den 

stilmedvetne. Daikin Emura representerar 

den perfekta föreningen av stil och 

innehåll, av form och funktion samt av 

intelligent värme och effektiv kyla.

Daikin Emura består av en utomhusdel 

och en inomhusdel.  

Utomhusdelen kan monteras på taket, 

på terrassen eller mot en yttervägg och 

kan anslutas till en inomhusdel eller till 

en multiapplikation med maximalt nio 

inomhusdelar.

RESAN

Traditionellt har Daikin alltid designat 

sina produkter i Japan och gjort små 

ändringar för marknaderna i resten av 

världen. Men för två år sedan nådde 

försäljningen av luftkonditionering och 

värmepumpar med separata enheter en 

nivå i Europa som motiverade ett nytt 

europeiskt koncept.

Detta är första gången en värmepump 

har designats i Europa för den europeiska 

marknaden med teknisk standard och 

designstandard som är europeisk.

Manabu Katou, nyutbildad inom 

industriell design från Chiba University 

och projektledare för Daikin Ltd, förklarar 

visionen: “Vi strävar efter en stil som 

särskiljer oss från konkurrenterna och gör 

oss identifierbara. På samma gång vill vi 

att designen har någonting att säga om 

oss som ett företag. Tillförlitlighet och 

enkelhet är värderingar som Daikin 

värderar högt och vi ville att dessa 

värderingar även skulle innefattas i den 

design vi väljer.  

 

Projektet lämnades till ett designkontor 

och de tre som bäst bemötte dessa 

kriteria fick vårt enhälliga godkännande.

“I en massproducerande industri som 

vår, är det av största betydelse att stora 

kvantiteter kan tillverkas utan alltför 

stora komplikationer. Men vi hade stora 

diskussioner mellan konstruktion och 

tillverkning innan vi kom till beslut kring 

hur vi bäst skulle lansera designen ur 

teknisk synvinkel.”

Daikin Emura är en radikal förändring för 

Daikin och kan vara inledningen till en ny 

serie av produkter som helt kommer att 

utformas och tillverkas i Europa. Mr 

Minaka, Daikin Europas chef, uttalar sin 

förhoppning inför framtiden: “Med Daikin 

Emura och dess särskilda europeiska 

design, har Daikin för avsikt att befästa 

sin marknadsledande position och öka 

sitt omdöme att vara en av de bästa 

tillverkarna av uppvärmnings- och 

kylsystem.”

DAIKIN EUROPAS STRATEGISKA 

MARKNADSFÖRINGSTEAM
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Daikin Emura är företagets första Europeiska designprojekt. Masatsugu 

Minaka, vd på Daikin Europe, delar dessa tankar rörande Daikins potential 

angående design och att producera fler produkter inom Europa. 

VARFÖR DENNA NYA ANSTRÄNGNING ANGÅENDE EUROPEISK 
DESIGN? 

M. MINAKA: “Daikin har ett rykte om sig att tillverka förstklassiga produkter. 

Vi har alltid varit först med tanke på prestanda. Men alla marknadssegment 

är viktiga, inklusive nischmarknader. Dagens efterfrågade produkter kan 

mycket väl bli morgondagens bästsäljare. Till skillnad från asiatiska 

konsumenter är Europas trend att välja produkter baserade på kvalitet och 

design, såväl som på priset. 

“Fram tills nu har våra värmepumps- och luftkonditioneringsenheter varit 

utvecklade i Japan. Men för tio år sedan var kravet för värmepumps- och 

luftkonditioneringssystem i Europa två miljoner delade enheter i jämförelse 

med sju miljoner i Japan. Sedan dess har den europeiska marknaden vuxit 

till att bli nästan lika stor som den japanska. Så det är nu dags att utveckla 

ett antal önskvärda produkter som är utvecklade och tillverkade i Europa. 

Och med utveckling menar vi både den interna konstruktionen och dess 

specifikationer men också den yttre designen.” 

VAD INNEBÄR DETTA FÖR FRAMTIDEN FÖR DAIKIN EUROPE?

M. MINAKA: “Utvecklingen tas nu omhand inom företaget. 

Den yttre utformningen av nya enheter som Daikin Emura hanteras av 

externa designkonsulter i Europa. Detta passar den naturliga inriktningen 

som många tillverkare strävar mot - att tillverka produkter som utformas och 

byggs för sina lokala marknader.” 

VARFÖR TROR DU ATT EN DAIKIN EMURA ÄR RÄTT FÖR EUROPA?

M. MINAKA: “De mest önskade bilmärkena som Audi och Mercedes-Benz 

har till exempel klarat av att bibehålla sina marknadsandelar i Europa under 

förutsättning att europeiska konsumenter inte enbart drivs av priset. Det 

finns utrymme för tillverkare att utveckla flera marknadssegment, inklusive 

lyxsegmentet. Det är av den anledningen som vi vill rikta in oss på denna 

marknad och expandera den.”

EUROPEER HAR 

EN TENDENS ATT 

VÄLJA PRODUKTER 

BASERADE PÅ 

KVALITET OCH 

DESIGN

VISIONEN BAKOM 

DESIGNEN
AV MR MASATSUGU MINAKA, 

VD PÅ DAIKIN EUROPE N.V.

SIDOVY AV 

DAIKIN EMURA 

UNDER DRIFT

MASATSUGU MINAKA, 

VD PÅ DAIKIN EUROPE



ENKELHET OCH REN DESIGN MED SNYGGA FORMER SKAPAR SIGNATURSTILEN 
FÖR DESIGN 3, DEN HAMBURGBASERADE KONSULTEN BAKOM DAIKIN EMURA

DESIGN FÖR LIVET

VI STRÄVAR EFTER ENKELHET FÖR ATT FINNA EN HELHETSLÖSNING 

SNARARE ÄN EN MASSA ENSKILDA LÖSNINGAR. EN SÅDAN HÄR TAKTIK 

SOM SKAPAR NÅGOT SOM ÄR MYCKET ENKELT TILL SIN UTFORMNING 

MEN SOM BIBEHÅLLER DEN HÖGSTA FUNKTIONALITETSNIVÅN ÄR 

NÄSTAN DET ALLRA SVÅRASTE ATT ÅSTADKOMMA.

WOLFGANG WAGNER
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Wolfgang Wagner, huvudman/ägare, tror 

på kvaliteter inom klassisk tysk design: 

“Uppmärksamhet på detaljer är mycket 

viktigt. Vi strävar efter enkelhet för att 

finna en helhetslösning snarare än en 

massa enskilda lösningar. En sådan här 

taktik som skapar något som är mycket 

enkelt till sin utformning men som 

bibehåller den högsta 

funktionalitetsnivån är nästan det allra 

svåraste att åstadkomma. Men är inte 

livet tillräckigt komplext? Vi vill ändå till 

sist göra livet enklare för människor.”

Byrån har under de senaste åren erhålligt 

fantastiska 85 internationella 

designutmärkelser, inklusive en iF gold-

utmärkelse, red dot-utmärkelse “best of 

the best” samt ett prestigefyllt designpris 

i Tyskland (Guld) samt f lera ID_

utmärkelser (New York) och G-Marks 

(Tokyo).

Mr Wagner förklarar processen: “När vi 

tar oss an ett nytt designprojekt tar vi 

kontakt med kunden för att säkerställa att 

vi har all teknisk bakgrundsinformation, 

och därefter är vårt första steg 

att verkligen försöka förstå hur 

slutanvändaren använder och uppfattar 

produkten. För Daikin Emura talade vi 

med säljpersonal och installatörer för att 

förstå deras syn och därefter besökte vi 

slutanvändare i deras hem i Italien och i 

Tyskland för att observera dem och tala 

med dem för att få en riktigt djupgående 

feedback.

“Vi insåg snabbt att slutanvändaren är 

helt beroende på funktionaliteten på en 

värmepump, men nästan alla tycker illa 

om hur enheten ser ut på väggen. Rent 

generellt var deras feedback att en 

värmepump inte alls är snygg och att den 

sticker ut som en hushållsmaskin snarare 

än att smälta in i miljön. 

“Vi beslutade oss för att inte titta på hur 

värmepumpar, kaffebryggare och 

brödrostar ser ut idag. Istället 

koncentrerade vi oss på det inre, och det 

gav oss kraften att utveckla den yttre 

designen.” 

Resultatet är att Design 3 skapade en 

enhet som är så enkel och diskret som 

möjligt med dolda ventiler och 

öppningar som skapar en enkel mjukt 

formad yta. Det är detta som gör Daikin 

Emura så speciell.  

Den mjuka behagliga konturen uttrycker 

enhetens funktion: att få folk att må bra. 

Samtidigt är den tyst och tillräckligt 

diskret för att garantera att den inte 

dominerar omgivningen. 

Handenhetens design har fått samma 

omsorg och uppmärksamhet från Design 

3 för att helt passa med enheten. Målet 

var att skapa något så vackert att det 

aldrig sätts undan. Som med 

huvudenheten är mycket av 

funktionaliteten för handenheten dold av 

en snygg exteriör i vitt för att harmoniera 

med Daikin Emura.

Mr Wagner sammanfattar: “Jag tror att 

när du tittar på inredningsartiklar, är 

balansen mellan form och funktion 

verkligen viktig. Vi vill alla ha senaste 

teknik och högpresterande produkter 

men vi har även mycket höga 

förväntningar på designen. Om du tittar 

på TV-apparater till exempel, är de f lesta 

av dem stora föremål som ser verkligen 

främmande ut i en snygg interiör. 

Numera finns det många fler med 

mjukare former och snygga färger så att 

de passar bättre in i miljön. Den större 

premium-marknaden handlar verkligen 

om enkelhet och att ge användare 

möjlighet att utveckla sin egna stil och 

idéer.”

WWW.DESIGN3.DE



RUM MED UTSIKT
EFTER ATT HA ARBETET MED INREDNINGSDESIGN UNDER 15 ÅRS 

TID, HAR CHRIS DEZILLE UNDER 2001 STARTAT UPP SIN EGNA 

KONSULTVERKSAMHET SOM HETER HONKY DESIGN.

WWW.HONKY.CO.UK

Baserad i Balham, London, har den 

tret tiosjuårige Dezille specialiserats sig 

på fantastiska fastighets-renoveringar 

och har til lbringat de senaste två åren 

med f lera stora projekt i  Belgravia - 

inklusive en prisvinnande duplex 

penthouse-våning, The View.

Belägen i Victoria, London, har den 

fullt möblerade våningen på 3.500sq 

f t ,  med tre sovrum blivit designad i 

minsta detalj ,  för at t åstadkomma en 

obesvärad chic interiör. Efter att tidigare 

ha bebotts de senaste åren av Sir 

Laurence Olivier, Jackie Collins och Peter 

Sellers, är egendomen full av 60-talets 

funktioner och historik . Och 

naturligtvis har den även alla fina 

detaljer som man kan förvänta sig av ett 

sådant förstklassigt projekt. 

Skuggade områden och infälld belysning 
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skapar en f ly tande ef fekt med 

fastighetens väggar. Form och funktion 

spelar en viktig roll i utseendet och 

känslan för fastigheten. Vit konsthar ts 

och glas ger en vacker touch på 

fastighetens karaktär, inklusive en 

glasbalustrad och en cirkulär plattform, 

kombineras nymodernism med 

fastighetens ursprungliga charm.

Den mest framträdande egenskapen i 

lägenheten är den inomhusbelägna 

vinterträdgården som innesluts på tre 

sidor med skjutdörrar i glas. “Jag ville ha 

en detalj i lägenheten som reflekterade 

över avsaknaden av lantlig miljö i det 

centrala London. Glasfixturerna skapar en 

känsla av lugn och den inneslutna 

stillheten som är så sällsynt i tät stadsmiljö. 

Genom att använda solida material 

skapar utrymmet ingen kompromiss 

mellan användbarhet och stil  - i  stället 

kombineras de båda.” Genomgående är 

möbleringen modern, i italiensk 

framtoning. Med ett sinne för detaljer i 

varje skrymsle och vrå under 

utvecklingen finns det ingenting i 

designen som gör några kompromisser 

vad gäller form eller ideal. 

Med sikte på framtiden kommenterar 

Dezille: “Vi har ett antal projekt som 

pågår. Som en övning hanterar vi 

fortfarande dekorativa projekt som 

verkar dra till sig uppmärksamhet från 

kunder som börjar förstå fördelarna med 

att kontakta en inredningsdesigner det 

första de gör när det gäller renovering 

eller byggande av et t projekt. Som 

utbildade i ämnet utsätts vi konstant 

för nya tekniker och hållbara produkter. 

Genom vår roll som designers ställs vi 

ofta inför uppgiften att både påverka och 

utbilda våra kunder med nya och smarta 

tekniker. Med utgångspunkt från detta 

kan vi säkerställa att vi har gjort allt vi 

kunnat för att framtidssäkra byggnaden, 

reducera miljöpåverkan och investera för 

framtiden.”

FORM OCH 

FUNKTION SPELAR 

EN VIKTIG ROLL I 

UTSEENDET OCH 

KÄNSLAN FÖR 

FASTIGHETEN.
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ETT RUM ATT 

ANDAS I
Trenden är uppenbar genom hela 

historien. Föremål som tidigare bara har 

en funktionell design har stegvis 

förbättrats för att också se estiskt 

tilltalande ut så att de tillfredsställer vårt 

behov av stilfullhet och enkelhet.

Att se bra ut bidrar ti l l  at t må bra så vi 

omger oss själva med designade föremål 

som nu även ingår i hushållet i vårt 

möblemang och en mängd andra 

funktionella föremål. 

Komfort och design har blivit tätt 

sammanvävda i vardagslivet. T ill  och 

med föremål för kylning och 

uppvärmning har inte undgått vårt 

estetsiska behov. 

Från ett funktionellt perspektiv kräver 

vi renad inomhusluft, kyl- och 

värmesystem som ger oss rätt 

temperatur när och var vi vill samt tyst 

effektiv drift. 

När det gäller ut formningen är våra 

förväntningar lika höga, och Daikin har 

tidigt uppmärksammat detta med 

banbrytande stilfullhet som matchar den 

goda prestandan. 
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MED SIN TIDLÖSA OCH ELEGANTA DESIGN 
SKAPAR DAIKIN EMURA EN BRA HARMONI I 
ALLA INREDNINGAR

SPJUTSPETSTEKNIK OCH  

SNYGG DESIGN

Som de f lesta genialisk t designade 

föremål ser Daikin Emuras 

väggmonterade värmepump 

vilseledande enkel ut. D et  är  s vår t  at t 

förs tå  at t  under  de jämna konturerna 

av  hö l jet s  s andbläs t rade*  a luminium 

har  denna smar ta  värmepumpsenhet 

s å  mycket  avancerad tek nik . 

Utöver att tillföra kyla, värme, 

ventilation och av fuktning 

kombinerar Daikin Emura snygg 

design, extrem energief fektivitet och 

användarvänlighet, vilket ytterligare 

förstärker draget av förfining och 

stilfullhet i din inredning. 

Daikin har inte lämnat något åt slumpen 

när de har integrerat all sin ledande 

spetsteknologi i den här värmepumpen 

avsedd för ett rum.

*Daikin Emura finns också i vitt. 

SMARTA FÄRGER

Utan att behöva kontrollera 

f järrkontrollen, kan du identif iera 

drif tläget bara genom att titta på 

lysdioden längst ner på enheten. När 

den är röd är enheten i värmeläge. Blå 

står för kyla, grön för avfuktning och 

orange betyder att enheten är i 

timerläge. Smart tänkande och ett 

smart utseende.



DET HANDLAR BARA OM DESIGN

Daikin Emuras mest uppenbara tillgång 

är utseendet. Det måttfulla men stilfulla 

utseendet lägger till y tterligare en 

dimension till Daikins välkända märke 

med hög komfort och kvalitet. 

KOMFORT ÅRET RUNT 

Från Kiruna til l  Malaga kan Daikin 

Emura ge inomhuskomfort året runt, 

oavsett om du behöver kylas ner en 

varm sommardag eller värma dig 

under de kalla vintermånaderna. 

EKOVÄNLIG DESIGN

I värmeläge använder Daikin Emura en 

förnyelsebar energikälla - luft uppvärmd 

av solen - och är därför mycket mer 

miljövänlig än fossilbaserad 

uppvärmning. Genom att minska CO2-

emissioner bidrar Daikins värmepumpar 

till att bevara miljön. 

Invertertekniken varierar också med 

värmepumpens kompressorhastighet 

- enhetens motor - genom att bara 

använda den energimängd som behövs 

för att värma upp eller kyla ett rum. På så 

sätt undviks energiförbrukande starter 

och avstängningar. Förutom att ge 

stabilare temperaturer kan den här 

tekniken ge energibesparingar på upp till 

30 % jämfört med system utan inverter, 

och minska uppstartstiden för en 

installation med en tredjedel. 

I en era då energi börjar bli en bristvara 

har kunderna nu förmånen att kunna 

välja energibesparande och eleganta 

värmesystem. 
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ALDRIG TIDIGARE HAR SÅ MYCKET 
UPPMÄRKSAMHET RIKTATS MOT DESIGN 
OCH FINISH PÅ EN VÄRMEPUMP

INTELLIGENT EYE HJÄLPER DIG ATT 

SPARA VÄRDEFULL ENERGI

Högteknologiska funktionaliteter 

och snygg design går hand i hand 

med Daikin Emura. Trycker du på 

styrningsknappen på fjärrkontrollen 

kommer frontpanelen och locket att 

öppnas och avslöja en av enhetens 

energisparande funktioner: intelligent 

eye. Denna inbyggda sensor detekterar 

närvaron av människor i rummet, och 

växlar automatiskt till energisparfunktionen 

när rummet är tomt. 

En annan energisparande funktion är den 

programmerbara timern. Dessa smarta 

funktioner hjälper Daikin Emura uppnå 

energiklassificering A när det gäller 

energief fektivitet.

OPTIMAL KOMFORT MED EN 

KNAPPTRYCKNING 

Med den användarvänliga fjärrkontrollen 

kan du luta dig tillbaka, slappna av och 

anpassa rumstemperaturen från fåtöljen. 

En stor display ger en översikt över 

enhetens driftsläge, och stora 

användarvänliga knappar gör det enkelt 

att komma åt Daikin Emuras inbyggda 

intelligens. Vill du förhindra att renad frisk 

eller varm luft blåser rakt på gästerna? 

Tryck bara på knappen “Behagligt 

luftf löde”. Vill du spara energi? Använd 

systemets “intelligent eye” eller ställ in 

timern för att konditionera ditt rum när 

som helst under dygnet.
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NÄR TVÅ STJÄRNOR KOLLIDERAR: 
PHILIPPE STARCK OCH HENRI 
SEYDOUX MARRY, DE TVÅ BÄSTA 
INOM DESIGN OCH TEKNIK.

Designvärlden har en stark historik av 

lyckade samarbeten mellan tillverkare och 

hushållsnamn. Under de senaste 40 åren 

har en kreativ kraft i synnerhet vunnit 

ryktbarhet för att väcka poesi till 

funktionalitet - Philippe Starck.

Philippe Starck är en outtröttlig och 

upprorisk medborgare, och som har ett 

rykte om sig för sin kreativa briljans och en 

passion för att dela med sig av sina 

idéer med så många som möjligt, eller 

“demokratisk design”.

Med en karriär som sträcker sig över fyra 

årtionden, har Starck skapat en mängd 

okonventionella föremål, från möbler 

till postorderhem, motorcyklar och stora 

yachter.

När vi upptäcker ett föremål designade av 

Starck, går vi in i en värld av vägg-till-

vägg-upplevelse, överraskningar och 

fantastisk fantasi, men varje skapelses 

syfte är att vara “bra” innan de vackra.

Numera samarbetar han med Henri 

Seydoux, VD för Parrot, en av grundarna av 

bolaget med lyxvaror Christian Louboutin, 

och en pionjär inom 3D-hantering och 

trådlös teknik. 

Henri Seydoux är en självlärd, 

okonventionell och upprorisk 

entreprenör. Han har sinne för 

innovation, han ritar alla produkter själv 

och övervakar personligen hundratals 

ingenjörer som arbetar i sitt forsknings- 

och utvecklings-centrum.

Tillsammans har de skapat ett samarbete 

mellan den senaste tekniken och högsta 

design - Parrot av Philippe Starck “Zikmu” 

högtalare. 

Zikmu representerar en unik kombination 

av design, akustik och kraften av digital 

och trådlös teknik.Resultatet av denna 

vision är ett föremål som är både 

ovanligt och vackert, och som utstrålar 

ett fantastiskt bra ljud. Som Philippe 

Starck kommenterade, “Vad vi designade 

är inte en högtalare. Vad vi designade är 

vibrerande luft.”

WWW.PARROTSHOPPING.COM

JAG VILL ÖPPNA 

DÖRRARNA TILL 

MÄNNISKORS 

SINNEN 

PHILIPPE STARCK

I STRÄVAN EFTER PERFEKTION
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EN JUVEL I DESIGNKRONAN: KEVIN 
McCLOUD TAR SIG AN ATT GÖRA 
BADRUMSTILLBEHÖR FEMININA.

Kevin McCloud, berömd för att kritiskt 

granska andras design i den brittiska TV-

serien, Grand Designs, har länge varit en 

respekterad möbel- och ljusdesigner med 

sin egna stil. 

Hans designreferenser inkluderar att 

ljussätta några av de finaste byggnaderna 

i Europa - Ely Cathedral, Edinburgh Castle, 

två europeiska palats samt The Savoy och 

Hotell i Dorchester i London för att nämna 

några.

Nu har Kevin McCloud lanserat en 

kollektion för badrumstillbehör i nio delar 

tillsammans med den brittiske tillverkaren 

Samuel Heath.

Den nya kollektionen bildar en förening 

mellan form, funktion och hållbarhet. 

Tillverkad från rent europeiskt mässing, 

handpolerad och krompläterat och med 

pärlemor för utsmyckning, men skapade 

för att klara kraven från vardagen i en 

modern livsstil.

Redan från början ville McCloud skapa ett 

sortiment som inte såg ut som om de var 

sammansatta av en samling tekniska delar. 

Han ville inte ha en maskulin framtoning. 

Med sina egna ord: “Jag ville att 

kollektionen skulle kännas som en juvel 

för badrum på samma sätt som 

traditionella ljuskronor är juveler för 

vardagsrum.”

McClouds synsätt var att designa och 

detaljera delarna som en polerad 

ljuskrona i silver eller et t örhänge. Det 

är där för han ersatte de traditionella 

indikeringarna för varm och kallt med 

små cirklar av pärlemor, en utsökt och 

glamorös detalj som känns bra när den 

berörs.

Bitarna är mjukare och vätskan 

strömmar som om från en extruderad 

bit metall eller kastas ut i en konstig 

form i något slags elastiskt krom. 

Kevin McCloud kommenterade, “Jag ville 

arbeta med Samuel Heath eftersom jag 

kände at t de kunde göra detta. Endast 

de kunde producera anslutningar med 

hårstreckstjocka bredder i komplexa 

former och polerat krom som har samma 

djup som glas.

“De har en kvalificerad intern konstruktion 

och prototypframtagning, med en grupp 

människor som det är en fullkomlig glädje 

att arbeta med. Det har varit en 

fascinerande process och ett väl 

fungerande samarbete, med ritningar, 

skisser och CAD-bilder f längades fram 

och tillbaka mellan min ateljé och deras. 

I huvudsak förstår Samuel Heath design.”

WWW.SAMUEL-HEATH.COM

JAG VILLE ATT 

KOLLEKTIONEN 

SKULLE KÄNNAS 

SOM EN JUVEL 

FÖR BADRUM PÅ 

SAMMA SÄTT SOM 

TRADITIONELLA 

LJUSKRONOR 

ÄR JUVELER FÖR 

VARDAGSRUM.

KEVIN McCLOUD



IKONISKA 
STOLAR

FÖRFATTAREN CARA GREENBERG SKAPADE TERMEN “MID-CENTURY MODERN” FÖR HENNES 

BANBRYTANDE BOK, MID-CENTURY MODERN: FURNITURE OF THE 1950s (RANDOM HOUSE, 

1983). DENNA STIL ÄR NU ERKÄND AV EXPERTER OCH MUSEUM RUNT OM I VÄRLDEN SOM EN 

SIGNIFIKANT DESIGNSTIL SOM KARAKTERISERAS AV ENKELHET, DEMOKRATISKT DESIGN OCH 

NATURLIGA FORMER. FUNKTION VAR LIKA VIKTIG SOM FORM PÅ MÖBLER UNDER MITTEN AV 

ÅRHUNDRADET, VILKET SKAPADE EN DESIGNKLASSIKER SOM REDAN HAR FÅTT FOTFÄSTE 

OCH SOM KOMMER ATT BILDA STILEN FÖR MÅNGA ÅRTIONDEN I FRAMTIDEN.

1
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1. CHARLES & RAY 

EAMES, 1950: RAR

Plaststolar med armstöd 

presenterades först av Charles 

och Ray Eames som en del av 

det berömda New York 

Museum of Modern Art 

competition, ‘Low Cost 

Furniture Design’. Deras 

särpräglat formade sit ty tor 

tillverkades av 

glasf iber förstärkt plast 

kombinerades senare med 

olika typer av baser, till 

exempel RAR gungstol och 

til lverkade i miljontals 

exemplar. I  sin senaste 

version til lverkad i 

polypropylen, erbjuder 

karmstolar nu ännu bättre 

sittkomfort.

RAR = Rocking Armchair Rod (gungstol)

www.vitra.com

2. VERNER PANTON, 

1968: PANTON-STOL 

Den senaste versionen av 

Verner Panton-stolen 

godkändes och producerades 

i samarbete med den 

berömda designern i slutet av 

90-talet. 

www.vitra.com

3. PHILIPPE STARCK 

FÖR KARTELL: 

MR IMPOSSIBLE CHAIR 

Designad av Philippe Starck 

med Eugeni Quitlet, har Mr 

Impossible-stolen en 

underbar effekt av svävande i 

luften. Medan designen för Mr 

Impossible skapades för f lera 

år sedan, var tekniken 

tvungen att svetsa ihop två 

transparenta skal obefintlig 

fram tills nyligen. Kartell 

skapades under 1949 och 

skapade produkter som 

omedelbar t blev erkända i 

världen för den 

uppmärksamhet som de 

skapade, deras hållbara 

funktionalitet och deras 

obestridda kvalitet.

www.arredo.co.uk 

4. ARNE JACOBSEN, 

1955: ‘SERIES 7’ CHAIR 

Arne Jacobsens klassiska 

‘Series 7’ finns nu i sju nya 

färger från Fritz Hansen.

www.fritzhansen.com

5. ARNE JACOBSEN, 

1958: SWAN™ CHAIR 

Under 1958 skapades en av 

världens mest 

uppmärksammade designer 

-Swan™ chair - av den danska 

arkitekten Arne Jacobsen. Till 

ära för denna fantastiska 

design, har den ursprungliga 

tillverkaren av Swan chair, Fritz 

Hansen skapat 1958 Swans 

med begränsad utgåva. 

www.fritzhansen.com 

2

3

4

5



MONOKROM
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I DEN MONOKROMA VÄRLDEN HAR MONOKROM MÅLNING OFTA ANSETTS SOM ETT SPEKULATIVT UTTRYCK I EN FÄRG, 

EN UTVÄRDERING AV VÄRDEN UTEFTER YTAN, AV TEXTUR OCH NYANS, FÖR ATT UTTRYCKA MÅNGA KÄNSLOR, 

INTENTIONER OCH INNEBÖRDER. NUMERA FRAMHÄVER VÄRLDEN AV INREDNINGSDESIGN DISKRETA FÄRGPALET TER 

MED BORSTAD ALUMINIUM, GLIMRANDE ROSTFRITT STÅL OCH VITT.

Kaf febryggaren Melitta® Linea Unica® skapad av Design3



PORSCHE 2 FRÅN SIEMENS

Siemens har nyligen 

introducerat en futuristisk stil 

på en passande kanna, 

brödrost och kaffebryggare 

framtagen av Porsche.

Frukostgruppen Porsche 2 har 

en yta i borstad aluminium 

och har en massa smarta 

innovationer för att förstärka 

färg och form i serien.

Kannan kan öppnas med en 

hand genom att trycka på 

den inbyggda knappen. Den 

passande kaf fe-bryggaren 

har samma enhet på 

handtaget på kannan. 

Den nya brödrosten har ett 

integrerat dammlock, som 

MELITTA® LINEA UNICA® 

FILTERKAFFEBRYGGARE 

SKAPAD AV DESIGN 3 

Filterkaf febryggaren Melitta® 

Linea Unica® är vackert 

skapad av Design 3. Dess rena 

linjer och borstade fina yta i 

rostfritt stål med glasliknande 

yta smälter lätt in i alla 

moderna hem.

Med sin påfyllnings-

indikering som är transparent 

är det enkelt att fylla på 

rätt mängd vatten, och en 

varm plat ta med separat 

värmeelement håller kaf fet 

varmt samtidigt som aromen 

bibehålls. 

Med denna högkvalitativa 

design och med material av 

hög kvalitet, är Melit ta® Linea 

Unica® filterkaf febryggare ett 

mycket elegant sätt att njuta 

av kaf fet.

www.melitta.de
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TAPPA UPP I ARKITEKTUELL 

DESIGN

Kranar och badrumsarmatur 

från Zaha Hadid uppvisar ett 

äktenskap av ohämmad 

signaturkreativitet med 

oklanderlig kvalitet, makalöst 

konstruktionskunnande och 

med en exakt syn på detaljer. 

Inspirerad av vattnets rörelse 

återspeglar designen det 

kontinuerliga f lödet av vatten 

- som samlas i utloppet i en 

f lödande bana av krökta 

geometrier. 

Som Zaha Hadid beskriver: 

“Vår angreppspunkt var en 

serie formella studier på de 

konceptuella termerna inom 

“f luiditet ” och “sömlöshet” 

när vi ville skapa 

f lödesgeometrier av vatten i 

rörelse. Genom att applicera 

avancerad 3D-programvara 

på våra experimet till 

viskositeten på vätskor 

kunde vi ut forska komplexa 

former och deras 

produktivitet för 

inomhusmiljöer.

“En stor fördel med detta 

designspråk är att du kan 

skapa något som inte bara är 

kontinuerligt, men som även 

sömlöst blandas med de 

ergonomiska behoven på en 

kran.”

INNOVATION = W+W

Designad av Roca med 

Gabriele och Oscar Buratti, är 

W+W en fantastisk produkt, 

som nyligen vann 

International Design Plus 

Award vid ISH 2009. 

W+W är et t komplett 

tvättställ med WC som är 

skapat för att maximera 

utrymme och konservera 

vatten. 

Denna fantastiska idé 

använder vattnet från 

tvättstället för att fylla tanken 

för spolning av WC:n, vilket 

innebär att 

vattenförbrukningen minskas 

med upp till 25 % jämfört 

med en standard 6/3 liters 

dubbelspolande WC. För en 

säker hygien finns ett dubbelt 

filtersystem för att filtrera 

bort partiklar och kemiska 

beståndsdelar som används i 

tvättstället innan det går 

vidare för att spola i WC:n - 

allt för att förhindra 

bakterietillväxt. 

Genom W+W, har Roca 

skapat en unik produkt som 

kombinerar funktionalitet, 

hållbarhet och estetisk 

design.

öppnas genom att försiktigt 

trycka på en knapp och 

stängs med en vridning 

för att fullständigt stänga 

öppningen i toppen. Detta 

förhindrar at t damm tränger 

in i brödrosten. 

Frukostsatsen Porsche 2 från 

Siemens levereras med en 

2-års garanti och erbjuder en 

rik tig stilprägling i alla kök.

www.siemens-home.co.uk

EVA SOLO 

Designers Claus Jensen och 

Henrik Holbæk har designat 

en mängd olika produkter 

för Eva Solo under de senaste 

sex åren. Knivmagneterna 

från Eva Solo är inneslutna 

i rostfritt stål med en 

gummiframsida och erbjuder 

en enkel och vacker design 

i kombination med ett 

praktiskt sätt att förvara 

knivar. 

Den prisvinnande 

brödburken från Eva Solo, 

skapades också av Holbæk 

och Jensen, och skapar det 

rätta mikroklimatet där du kan 

hålla ditt bröd färskt. Bröd får 

inte förvaras på platser där det 

är för fuktigt eller för torrt.

Brödburken som består av 

en låda i metall med ett 

plastlock som omsluter den 

gör at t fukten går långsamt 

ur brödet och håller det sprött 

och färskt så länge som 

möjligt. 

Brödburken f inns numera i 

svart, grå och pärlemor. Dess 

form går til lbaka til l 

traditionella brödburkar men 

den har en modernare stil 

tack vare stål och plast - allt 

du behöver göra att välja den 

färg som bäst passar ditt kök!

www.evasolo.com

DEN AVSLUTANDE TOUCHEN

Brabantia® har släppt en ny 

färgpassande serie för sin 45 

liters Touch Bin för köket®. 

Du kan nu välja från över 200 

internationella standardfärger 

för att passa ditt kök perfekt.

www.brabantia.com

EUREKA-MOMENT: DÄR INTELLIGENT DESIGN 
MÖTER VACKRA BADRUM



THE VINE HOTEL 

FUNCHAL, PORTUGAL - MADEIRA

Design möter vin i detta moderna, eleganta hotell, som ligger 

beläget i hjärtat av den pittorska huvudstaden på Madeira.

Generöst utrymme och nedtonad sofistikering är 

kännetecknen för The Vine, som har fått sit t namn och 

inspiration från öns världsberömda Madeiravin. 

Grått, grönt, purpur och brunt är de dominerande färgerna i 

hotellet, vilka representerar de f yra säsongerna och 

mognaden av en druva under året.  

Inredningen återspeglar visionen från den prisbelönta 

portugisiska designern Nini Andrade Silva, och arkitekturen är 

ledd av Ricardo Bofill.

DESIGNERMÅL
HÄR TAR VI EN TITT PÅ FYRA AV DE FINASTE AV ALLA DESIGN HOTELS™ - SYNONYMA 

MED DISTINKT ARKITEKTUR OCH INREDNINGSDESIGN BALANSERAD MED FUNKTIONALITET 

OCH UTMÄRKT SERVICE 
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SANCTUM SOHO HOTEL 

LONDON, STORBRITANNIEN

För att hedra Sohos historik som ett centrum för artistisk aktivitet och bohemliv, är 

Londons helgedom Soho Hotel en hyllning av vass glamour som f lytande integrerar 

konst och individualitet till dess design. 

Lobbyn är utsmyckad med målningar och gammaldags belysningsarmatur, och 

två eleganta öppna spisar skapar en känsla av välkomnande värme. Medan solen går 

ner förvandlas hotellet till ett lokalt inneställe, komplett med livliga medlemmars bar 

och exklusiva inomhusbio. För gäster som föredrar en avkopplande fristad, finns där 

även en bar på taket, en hemlig trädgård och varma bad. 

Vart och ett av hotellets 30 rum, designade av Lesley Purcell från Cando, är baserat på ett 

av fyra stämningsteman - Silver Bullet, Espresso Deco, Naked Baroque och Purple Haze. 

Arkitekturen är skapad av Smith Caradoc från Hodgkins.

BASERAT PÅ 

ETT AV FYRA 

STÄMNINGSTEMAN 

- SILVER BULLET, 

ESPRESSO DECO, 

NAKED BAROQUE 

OCH PURPLE HAZEL



LA RESERVE RAMATUELLE  

HOTEL, SPA & VILLAS,  

RAMATUELLE, FRANKRIKE

Det är svårt att tävla mot den fantastiska naturliga skönheten i 

Provence, och då speciellt i  Ramatuelle, där den dalande 

solen smeker furubevuxna kullar och det gnistrande 

Medelhavet. I stället för att tävla mot ett så fantastiskt 

landskap, valde arkitekt Jean-Michel Wilmotte att omfamna det. 

Wilmotte valde naturliga material och mjuka färger från en 

palett av ockra, vitt och sandbeige. Stengolven är täckta med 

vävda mattor från Paola Lenti och Tai Ping, och i de stora 

fönstren hänger linne- och bomullsgardiner skapade av Marc 

Geisen och Kief fer. Rummen är sedan möblerade med 

moderna möbler. 

Designer Remi Tessier tog en liknande ståndpunkt med La 

Reserves tolv privathus, där njutningen av den Provensalska 

solen och havets vindar som blåser över stora öppna områden 

maximeras. 

T illsammans skapar de enkla linjerna och den 

underskattade designen på Tessiers vil lor och Wilmottes 

hotel-spa en frisk och avkopplande miljö som behagligt 

återspeglar dess lugna miljö.
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GERBERMÜEHLE 

FRANKFURT, TYSKLAND

Genom att sammanföra medeltida och samtida Frankfurt, 

Gerbermüehle, som var en valskvarn på 1500-talet, blandas 

mysig arkitektur med elegant modern utstyrsel.  

Med sin placering på stranden av den andlöst spännande floden 

Main, kontrasterar hotellet också med maskulina bjälkar och 

entresolvåning med feminin magentabelysning i de rustika 

trapphusen och övre utrymmen. 

De moderna, bekväma rummen och sviterna tar fram det bästa i 

Europas gästfrihet med sina vackra skinnmöbler och blanka 

parkettgolv.  

En smart king-size-säng är placerad mitt i varje rum, inramad av 

dämpad inredning i höstens färger.

WWW.DESIGNHOTELS.COM



MARTIN’S BRUGGE
EN OAS AV LUGN I DEN LIVLIGA OCH 

RÖRLIGA STADEN

I hjärtat av staden ligger Martin’s 

Brugge, et t spännande hotell designad 

av Huguette Martin för att återspegla 

själen i staden innanför murarna. 

Utsikten från hotellet fångar in 

klockstapeln i Brygge och ett underbart 

landskap med tegeltak, trappformade 

gavlar och historiska kyrktorn, tinnar och 

torn. Här står det klart att den unika 

placeringen av Martin’s Brugge skönjer 

atmosfären i staden.

På kvällen ger belysningen en magisk, 

förtrollande touch till den varma och 

välkomnande inredningen och strålar av 

ljus skulpteras in i väggarna i receptioner, 

diffust mjuk (genom små LED-balkar), med 

bärnstensfärgade gnistor av ljus. 

Varje liten detalj är omhändertagen i 

hotellets rum, från sängens lampor i precis 

rätt höjd för att kasta en stråle ljus från 

läslampan på din kudde till den renade 

luften och perfekta temperatur som den 

högeffektiva Daikin luftkonditioneringen 

skapar.

Med 178 rum, åtta konferenslokaler, 

garage under jord med 50 platser, är 

Martin’s Brugge det största konferens-och 

hotellcentrum i Brygge. Dess 

seminarierum har en elegant miljö 

med vitmålat tegel, gott om dagsljus, 

luf tkonditionering och 

mörkläggningsgardiner. Allt är utmärkt 

välplanerat så att tradition och modernitet 

tillsammans med en atmosfär av 

välbefinnande och förstklassig utrustning 

samverkar för att tjäna gäster, partners 

och vänner till Martin’s Brugge.

Du kan uppfatta husets karaktär 

varsomhelst: rent, förfinade linjer, 

kraf tiga kromatiska harmonier, 

belysningseffekter och kombinationer av 

material. Som tidigare mästare i konsten 

att skapa nytt liv i stenar och ge dem 

hjärta, njuter Huguette Martin klart av sin 

åtnjutning att dela med sig av sina vackra 

inredningsidéer.

Oude Burg 5 - B-8000  

Brugge (Belgien)

Tel. +32-(0)50 44 51 11 

Fax +32-(0)50 44 51 00 

brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TRENDER & EVOLUTIONER 
I DAIKINS DESIGN
DESIGN ÅTERSPEGLAR ALLTID TIDENS ANDA SÄGER MAN, OCH DETSAMMA GÄLLER VÄRMEPUMPAR. 

MEN DET HAR TAGIT LITE TID INNAN TILLVERKARE INSÅG BETYDELSEN OCH VÄRDET AV DESIGN PÅ VÄRMEPUMPAR. DAIKIN INSÅG 

TIDIGT BETYDELSEN AV DESIGN, OCH HAR ÖVER ÅRTIONDEN SUCCESSIVT GIVIT DET STÖRRE BETYDELSE. HÄR TAR VI EN TIDIG TITT 

PÅ DE OLIKA TRENDERNA OCH UTVECKLINGARNA SOM SKETT MED DESIGNEN HOS DAIKIN.

1_

Under 70-talet presenterade Daikin den 

första rumsplacerade 

luftkonditioneringensenheten i Europa. 

Då installerades golv-, tak-, och 

väggmonterade modeller och då 

primärt i länder med varma klimat 

(Afrika, kring medelhavet) samt på 

kontor och i hotellrum. Trots 

imponerande i storlek , var Daikins 

första bostadsmodeller - 

huvudsakligen endast för kylning - 

funktionella och byggda för att hålla.

2_

Luftkonditioneringen fick verkligen ett 

fotfäste i europeiska hem under 

80-talet. Designen på Daikins enheter 

för rumsanvändning var inte 

imponerande, men for t farande långt 

ifrån dagens subtila förfining. 

Fjärrkontroller var ännu inte trådlösa.

3&4_

Under 90-talet infördes tornliknande 

golvmodeller, huvudsakligen för 

användning i stora kontorsutrymmen 

eller hotellfoajén. Här var Daikin en 

pionjär och utvecklade en 

revolutionerande design: en 

fyrvägsblåsande luftkonditionering, vars 

övre del också hade belysning. Denna 

innovativa design var et t av Daikins 

fösta försök at t driva fram design 

tillsammans med funktionalitet och 

kvalitet. 

5_

I början av 2000-talet ökades fokus på 

miljön och energisparfrågor. Daikin 

strävade också mot att få enheterna 

attraktivare och mindre iögonfallande. 

Många funktioner infördes för at t 

förbättra komforten, men det skulle ta 

ännu några år innan utseende blev en 

aspekt för Daikins designers. 

6_

Daikins senaste modeller - utöver att 

erbjuda en ultimat komfort - innehöll 

också en förbättrad användarvänlighet 

och bekvämlighet. Med fjärrkontroller 

var det lätt att styra många funktioner 

för underlätta komforthållningen. Denna 

generation genomgick även en 

signifikant övergång till en mer holistisk 

lösning, genom att kombinera 

designexcellens och teknisk expertis för 

att erbjuda den elegantaste och 

ef fektivaste värmepump- och 

luftkonditioneringsenheterna som du ser 

idag.

7_

Daikin Emura. En inspirerande ny syn på 

värmepumpar.

1

4

2

5

3

6

7



Ända sedan den japanske grundaren Akira 

Yamada, har Daikin upprätthållit en 

innovativ inriktning och en pionjärmässig 

anda för att skapa bättre och mer 

energieffektiva produkter. 

Daikin har varit aktiva inom kylning och 

luftkonditionering sedan 30-talet, när 

de utvecklade sin forskning till kylare för 

kylskåp och senare luftkonditionering. 

luftkonditionerare introducerades under 

tidigt 50-tal. 

Värmepumpar

Efter att ha klarat av tekniken 

att producera alla mekaniska, 

elektroniska, hydrauliska och kemiska 

komponenterinom företaget, säkrades 

Daikins tonvikt på kvalitet och FoU.

PIONJÄRTEKNIK

Daikin är företaget bakom ett antal 

uppfinningar som de var först med på 

marknaden, t.ex VRV® under 1982. Daikins 

VRV®-system cirkulerar bara den mängd 

köldmedium som behövs - därav namnet 

“Variable Refrigerant Volume” (variabel 

kylmedelsvolym) - så olika rum kan 

samtidigt erhålla olika temperaturer. 

Andra premiärer var Ururu Sarara, det 

första split-värmepumpssystemet 

som kunde befukta och avfukta utan 

en extern vattenkälla, och Daikin 

Altherma, Daikins revolutionerande 

ultraeffektiva värmepumpsbaserade 

uppvärmningssystem. 

MILJÖVÅRD ROTAT I 
FÖRETAGSKULTUREN 

Som ett japanskt företag är miljövård djupt 

rotat i Daikins företagskultur. Under 1998 

införde företaget ett “Environmental 

Management System” i syfte att minska 

sin miljömässiga påverkan med hjälp av 

den internationellt erkända standarden 

ISO 14001. Under 2002 introducerade 

Daikin en miljösymbol med sin slogan “In 

all of us, a green heart”. Denna symbol 

avbildar jorden som ett grönt hjärta, och 

påminner alla som jobbar på Daikin - på 

alla nivåer i företaget - att detta är deras 

moral

DAIKIN VÄRLD AV 

FÖRTRÄFFLIGHET



en förpliktelse att alltid agera med 

tanke på planetens framtid. 

Med introduktionen av 

värmepumpsbaserade 

uppvärmningssystem i fastigheter har 

en ny era av miljövänlig prestanda 

framkommit: genom att utvinna energi 

ur den omgivande luf ten är det nu 

möjligt att minska energikostnaderna 

– och utsläppet av CO2 – med 30 till 50 

procent jämfört med gas- eller 

bränslebaserad uppvärmning. 

UTMÄRKELSER
Under sin historik , har Daikins flertaliga 

första och teknologiska innovationer 

utnämnts för sin teknologiska och 

miljömässiga prestation. Tidigare 

utmärkelser innefattar:

VRV® II – Daikins ultimata teknologi inom 

klimatkomfort och energieffektivitet för 

små och stora kontor, hotell och andra 

kommersiella enheter

Green Apple Environmental Award  

(UK, 2006)

URURU SARARA – Enheter för 

bostadsmiljö luf tkonditionering för 

luf tbefuktning, avfuktning, ventilation, 

värme och kyla

Home Appliance Environmental Prize 

(Japan, 2006) 

Eneo d’Or (Frankrike, 2006) 

Eco Hitech Award (Italien, 2007) 

UX – Värmepumpsbaserad 

luftkonditionering för uppvärmning, kyla 

och ventilation i bostäder

HVAC&R Technical Innovation Awards 

(Italien, 2007) 

Nan Arquitectura y Construcción Awards 

(Spanien, 2007) 

Good Design Award (2004)

DAIKIN ALTHERMA – Värmepump 

med luft-till-vatten för värme, kyla och 

ventilation i bostadsmiljö

Golden Installer Award (Polen, 2007)

DAIKIN AIR CONDITIONING UK – 

Frivilligt återvinningsprogram

Green Apple Environmental Award  

(UK, 2007)

CONVENI-PACK – Total 

uppvärmning, kyla och kylförvaring för 

dagligvarubutiker

Environmental product of the year 

Cooling Industry Awards (UK, 2007)

För y t terligare information om Daikins 

huvudkontor och dotterbolag är du 

välkommen att besöka  

www.daikin.eu 

DAIKIN HAR UPPRÄTTHÅLLT EN 

INNOVATIV INRIKTNING OCH 

EN PIONJÄRSKAPANDE ANDA



emura

 FORM. FUNCTION. REDEFINED.

Du vill att ditt hem ska vara vackert varje dag. 

Du vill ha komfort året runt.

Nu har du möjlighet att få båda alternativ samtidigt. 

Daikin Emura Introduceras.

Daikin Emura har en ny inspirerande design och är speciellt 

framtagen för det europeiska klimatet.

www.daikinemura.se


