
Expose Design: 
Jonas Wagell 

PRESSEMEDDELELSE APRIL 2021



Expose /  
Udstillingsplatform 
med gemmeværdi

Expose fra Wendelbo er et nyt multifunktionelt møbelkoncept, 
som placerer sig i krydsfeltet imellem sofabord, podium og 
udstillingsplatform – kort fortalt en ny måde at udstille hjemmets 
accessories på.  Serien er designet af svenske Jonas Wagell, 
der har forfulgt en idé om at udvikle et bord i et stramt design 
i eksklusive materialer, hvorpå man både kan eksponere 
kunstværker og designobjekter, og hvor man kan gemme de 
ting væk, der ikke skal være til offentligt skue.

ECoffee table books, små skulpturer, kunsthåndværk, antikviteter og vaser får med 
Expose en helt ny platform. Den på én gang stringente og ekstravagante bordserie, som 
Jonas Wagell har udviklet for Wendelbo, er ideel som udstillingsplatform for udvalgte 
designobjekter eller som underlag for kreativt arrangerede stilleben. Bordene, der er 
bygget op af flere lag i forskellige materialer, åbner samtidig mulighed for at gemme 
ting af vejen.

Den svenske designer har leget med papir for at finde frem til form, dimensioner og 
struktur. På samme måde som papir får styrke, når man folder det, har Jonas Wangell 
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eksperimenteret med at overføre det princip til en enkel form i tyndt stål, foldet i et 
enkelt udtryk. 

På toppen af bordets stålkonstruktion er der placeret en røgfarvet glasplade for at give 
en fornemmelse af transparens, imens der i bunden er lagt en marmorplade, som sikrer 
visuel tyngde og balance. Imellem top og bund er der anbragt en stålhylde, som tilfører 
bordet styrke og giver plads til opbevaring af ting, som ikke skal eksponeres. Hylden, 
der udgør 2/3 af bordets mål, er trukket ud til bagkant for at opnå fuld højde i modsatte 
side. På den måde opstår der plads til at stille bøger, større objekter eller planter.

Bordene fås i tre størrelser, som kan anvendes hver for sig eller i en dynamisk klynge. 
Expose er, med designerens egne ord, en kombination af minimalistisk form og 
international ekstravagance. Med et miks af sortlakeret stål, røgfarvet glas og marmor 
fremstår bordene som et elegant og grafisk statement.

/  Designer Jonas Wagell har skabt et nyt bordkoncept for Wendelbo. Expose fås i tre størrelser 
i materialekombinationen sortlakeret stål, glas og marmor.
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