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Svensk hållbar design på export

Torstensson Art & Design startar samarbete med Born in Sweden
Kim Vejsholt, VD på Born in Sweden, hade länge sneglat på Stumpastaken, och har nu äntligen rott hem
agenturen för den åtråvärda klassikern.
Stumpastaken är idag en designklassiker som under hela tiden sedan lansering, konstant har funnit nya hem.
I och med samarbetet med Born in Sweden når Stumpastaken även hem utanför Skandinavien.
Torstensson Art & Design är ett etablerat svenskt designföretag, känt för att formge i återvunna material. I
samarbetet finns även en intention att jobba fram nya hållbara produkter för Born in Sweden.
Torstensson Art & Designs starka miljöprofil blir ett positivt tillskott och inspirationskälla för Born in Sweden,
på en global marknad av allt miljömedvetnare konsumenter.
Kontakt:
Torstensson Art & Design AB - Jonas Torstensson
08 765 35 90, 070 716 61 46, jonas@torstensson.se
Born in Sweden AB– Kim Vejsholt
0733 77 48 68, kim.vejsholt@borninsweden.se
Högupplösta bilder på stumpastaken med tillbehör
Om Born in Sweden/Kim Vejsholt
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Born in Sweden startades 2007. Kim Vejsholt är ensam ägare och har jobbat i branschen sedan slutet på 80talet som en av grundarna av Sagaform.
Med ett djärvt formspråk, smarta lösningar och miljötänk har Born in Sweden börjat etablera sig hos
designbutiker världen över.
Om Stumpastaken/Jonas Torstensson
Stumpastaken är produkten som formgivaren Jonas Torstensson blivit mest uppmärksammad för.
Lanseringen i början av 90-talet blev mycket omskriven. Främst för materialvalet återvunnet aluminium som
var ett medvetet val från Jonas Torstenssons sida. Det andra för att Stumpastaken äntligen löste problemet
med gamla ljusstumpar. Med värmeljus och ett tillhörande galler kan även Stumpastaken användas för
varmhållning av mat på buffébordet. Ett tillhörande stativ löser dessutom frågan om var den ska stå.
Torstensson ger dig unik design, med en grön tråd, som visualiserar och förmedlar ditt budskap.

Torstensson Art & Design, Mosstorpsvägen 18, 181 56 Lidingö, tel 08-765 35 90
info@torstensson.se www.torstensson.se
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