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Möbler från Resize Design i ny TV-serie!

21 mars är det premiär för TV4:s nya romantiska, engelskpråkiga komediserie Welcome to
Sweden. I rollen som Emma möter vi Josephine Bornebusch som i serien har möblerat sitt
hem med möbler från Resize Design, det unga svenska företaget som gjort succé med sina
nytänkande förvaringsmöbler.
I Welcome to Sweden visas två möbler från Resize Design – hyllan Red Line och TV-möbeln Blue Line. De ingår
i det innovativa förvaringssystemet på pelare, som lanserades 2013, och har hyllats av såväl svensk som internationell press. Wallpaper var först med att uppmärksamma det lilla företaget från Norrland och nu når möblerna
en bredare publik.
”Min dröm har alltid varit att skapa unika, moderna designmöbler som sätter Norrland på världskartan och nu
får vi verkligen en chans närma oss min vision” säger Viktor Lindbäck, grundare och designer.
Om TV-serien:
Amerikanen Bruce möter svenska Emma (Josephine Bornebusch), ljuv musik uppstår och Bruce flyttar till
exotiska Sverige med alla kulturkrockar det innebär. Sändningsrättigheterna har även sålts till amerikanska TVkanalen NBC vilket är anmärkningsvärt eftersom ingen stor amerikansk TV-kanal någonsin tidigare har köpt en
europeisk serie och sänt den precis som den är. Även Lena Olin och Claes Månsson finns med i rollistan.
Om Resize Design
Grundat av Viktor Lindbäck, född 1991. I samband med en flytt sökte han men fann inga bra förvaringsmöbler
som uppfyllde hans behov och krav på mobilitet. Ett pelarsystem med flyttbara moduler som inte lämnar
någon åverkan på rummet togs därför fram. Det belönades med pris för bästa innovation på mässan Ung
Företagsamhet. Sedan dess har utvecklingen fortsatt och idag, finns vid sidan av pelarsystemet Stockholm Line,
en kollektion av sideboards som heter Norrland. Här möts olika träslag, metaller och sten från Vilhelmina och
Haparanda. Möblerna från Resize Design tillverkas på snickeriet SSC Wiklunds i Skellefteå där en betydande del
av arbetet sker för hand och stor hänsyn tas till miljö, kvalitet och personal.
För mer information, högupplösta bilder eller produktlån till fotograferingar, kontakta Mia Bolin på TRES PR.
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