
SPEGEL
FAU NA
a l lt  s e da n e x a m e n från Konstfack 2011 har 
John Astbury varit delaktig på den interna-
tionella designscenen. Spegeln Fauna skapar 
med sin lutade formgivning ett arkitektoniskt 
element som fångar reflektioner av spegelns 
ram och bjuder samtidigt in rummet om-
kring. Myten ”Fauna of Mirrors”, som berät-
tar om en värld av varelser som finns bakom 
varje spegeln samt tanken på att en ytterligare 
dimension reflekteras i spegeln, fick Astbury 
att namnge spegeln efter sagan. Materialva-
len är enkla men på samma gång gedigna och 
skapar en geometrisk lek för ögat. Formgiven 
exklusivt för Svenskt Tenn 2014.

d e s i g n:  John Astbury
h ö j d :  180 cm
b r e d d:  50 cm
d j u p:  31 cm



SPEGEL FAU NA
mat e r i a l  Pulverlackerat stål, spegel och fot av kolmårdsmarmor.

s köt s e l r å d  För rengöring av stål bör endast en mjuk och ren trasa fuktad med milt diskmedel eller såpvat-
ten användas. Var noga med att torka torrt direkt. 

Eventuell lack kan ta skada av direkt värme och långvarig fukt. Låt aldrig vatten eller andra vätskor självtorka 
på ytan, då den kan missfärgas eller få kalkfläckar. 

På färglackerade ytor kan repor bli extra synliga, men dessa är samtidigt en del av spegelns tänkta karaktär. 
Om lacken skulle skadas in på metallen bör en lackeringsfirma kontaktas, då det i annat fall kan uppstå 
korrosion i metallen.
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Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik på Strandvägen i Stockholm och på webben. Sedan 1975 ägs Svenskt Tenn av Kjell och 
Märta Beijers Stiftelse, som ger stora anslag till forskning och även bidrar till att främja svensk heminredning och design.


