
ÎN LUNA MARTIE

"Harrods" a lansat prima sa
gamã de mobilã de lux

Magazinul britanic de lux "Harrods"
a lansat, în luna martie, prima
gamã proprie de mobilã in-house,
realizatã în colaborare cu brandul
italian "Porada" ºi furnizorul brita-
nic "Artistic Upholstery".

În spatele acestei iniþiative se aflã
Annalise Fard, director în cadrul
"Harrods Interiors", care a realizat
schimbãri considerabile pentru
acest magazin de lux, inclusiv prin
aducerea unor mãrci precum Tom
Dixon ºi Kelly Wearstler.

Colecþia de mobilã include dula-
puri, mese, fotolii, canapele ºi ser-
vante moderne, însã inspirate din
croielile ºi bijuteriile Art Deco ale
anilor 1930.

Annalise Fard a declarat cã noua
gamã de mobilã, proprie, reprezin-
tã "pasul care a urmat în mod na-
tural relansãrii, în urmã cu patru
ani, a diviziei pe care o conduce -
Harrods Home". Doamna Fard a
menþionat: "Harrods Interiors a lu-
crat adesea cu piese de mobilier
personalizate pentru proiecte rezi-
denþiale. În timp, am reuºit sã
identificãm înclinaþia clienþilor
noºtri cãtre estetica Art Deco a
anilor 1930, un stil extrem de apre-
ciat de cãtre cei mai mulþi dintre
aceºtia. Este o perioadã care amin-

teºte de un simþ estetic atemporal
ºi elegant, aºa cã am considerat cã
este un punct de plecare perfect
pentru colecþia noastrã".

Detaliile mobilierului sunt com-
plexe ºi conþin materiale de lux,
precum marmura, catifeaua, sati-
nul sau detaliile din alamã.

"Porada", brand cunoscut la nivel
mondial pentru experienþa sa în
crearea de mobilier artizanal de
culoare închisã, a fost ales sã pro-
ducã mobilã pentru "Harrods" în
baza relaþiei de lungã duratã pe
care o are cu acest magazin (din
1994).

"Harrods", magazin care a luat
fiinþã în 1824, a mai distribuit mo-
bilã anterior, inclusiv producþii
aparþinând "Vitra", "Gubi" ºi "B&B
Italia".
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