
 

Pressmeddelande 18 januari 2017 

En långvarig relation mellan Design House Stockholm och formgivaren Sara Szyber har resulterat i 
att den gamla favoriten Blomstertrappan nu uppdaterats och presenteras under Formex 2017. Med 
tre hyllplan i ask och djupare utrymme nedtill för de större krukorna är Blomstertrappan den 
perfekta inredningshjälpen för grönskande höjder.  

Mot	  grönare	  höjder	  



 

För snart 20 år sedan ritade Sara Szyber sin första prototyp av Blomstertrappan. När det gröna temat 
började visa vägen under 2016, och kommer växa ytterligare i år, så tyckte Design House Stockholm att 
det var hög tid att väcka designen till liv igen. Med sina tre steg i olika nivåer och med olika djup ger den 
fria händer till kreativitet då utrymme finns för att blanda både små och stora växter – samtidigt som den 
inte tar för mycket plats i anspråk.

Produktinformation Blomstertrappan 
Mått: 65×53×78 cm 
Färg: Mörkgrå och ask 
Material: Ask och pulverlackat metal 
Rek/ca-pris: 1975 SEK  

Säljs hos Design House Stockholm

Om Sara Szyber 
Sara Szyber är en svensk inredningsarkitekt 
utbildad på Konstfack, Stockholm. Sara 
arbetar med formgivning av produkter och 
möbler, interiörer och utställningar. Hon 
sitter sedan 2014 med i styrelsen för Svensk 
Form.



För högupplösta bilder, se Grand Relations pressrum, www.grandrelations.com/press 

För ytterligare information, kontakta Petra Stenvall, Grand Relations, 
petra@grandrelations.com | +46 70 250 22 69 

För produktulån, kontakta Paulina Funck, Grand Relations,  
paulina@grandrelations.com | +46 70 860 89 00 

Design House Stockholm

Design House Stockholm är förlaget för skandinavisk design. Kollektionerna representerar det bästa inom samtida 
skandinavisk formgivning, med tidlös utstrålning och kvaliteter som överlever tillfälliga trender. Design House 
Stockholm samarbetar med ett nätverk bestående av ett 70-tal formgivare på samma sätt som ett bokförlag arbetar 
med sina författare, där idéer blir till produkter som säljs via ca 300 återförsäljare världen över, inklusive fyra helägda 
butiker och två franchisetagare. Design House Stockholm grundades 1992 av Anders Färdig och är idag ett av de 
främsta varumärkena inom skandinavisk design. www.designhousestockholm.com  
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