I TIDEN
REDAKTÖR KJELL ANDERSSON LAGERGREN

Överraska mor med nytt porslin
från Royal Copenhagen.

Bentley kombinerar eldrift
med lyx och komfort.

BILNYHET

Nyskapande elegans

Märket Bentley borgar för yppersta lyx och så blir det förstås också när företaget
nu presenterar sin första eldrivna cabriolet. Få detaljer är kända men den sägs
få två elmotorer och fyrhjulsdrift. Man kan nog utgå från att fartresurserna blir fullt
tillräckliga. Denna konceptbil visades upp på bilsalongen i Genève i mars
och har ännu inte fått klartecken för serieproduktion. Tanken på att susa fram
ljud- och taklöst känns i alla fall lockande. www.bentleymotors.com

NYT T PORSLIN

Musselmalet till mor
Lagom till mors dag den 28 maj presenterar Royal Copenhagen
flera nyheter med det klassiska mönstret Musselmalet, som
funnits ända sedan företaget startade 1775. Äggkoppar, en
sockerskål med lock och en liten saltskål är några fina
nytillskott. www.royalcopenhagen.com

Med den nya
modellen
vill Bentley
locka en
yngre
publik.
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Prins William
och hertiginnan
Kate på besök.

Packa picknickkorgen
med stil.

DESIGN

EVENEMANG

Blomsterfröjd
Det främsta och bästa i trädgårdsdesign visas på anrika
RHS Chelsea Flower Show. I år äger den populära
trädgårdsmässan rum mellan den 23 och 27 maj. Under
några dagar njuter trädgårdsamatörer och specialister
av gröna konstverk på den stora gräsplanen utanför
Chelsea Hospital i London. www.rhs.org.uk
22

Lyxig
picknick
Saint Tropez Giallo är en gul
servis i melamin som liknar
florentinsk fajans. Härligt
när det praktiska plockar
upp det klassiska i smart
design. En fröjd att duka
upp på sommarens utflykter.
Pris från 200 kr/st.
www.mariolucagiusti.it

INREDNING

Tapet som konst
Under möbelmässan i Milano visade företaget Devon
& Devon sin första tapetkollektion. Här har man inte
sparat på krutet: 32 olika teman täcker in allt från
geometriska former till orientaliska mönster och unika
blommotiv. Kvaliteten är hög och framställningen har
ett starkt miljötänk. www.devon-devon.com
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