


Da den økonomiske krisen rammet byg-
geindustrien i Spania i 2008, forsvant 
hele 70% av alle aktørene i møbel- 
bransjen. Kun de beste ble stående. 

Tomrommet etter andre, har gitt gro-
bunn for en ny bølge av designere, unge 
entreprenører og håndverkere som eta-
blerer seg i et miljø der reglene er løst 
definerte og viljen er sterk. 

Spania har lange håndverkstradisjon-
er, og der tradisjonelt design tidligere 
rådet, ser de nye generasjonene verdien 
av å kombinere moderne design med 
tradisjonelle materialer og metoder. 

Integritet er et nøkkelord når mod-
erne terracotta, håndvevde tekstiler og 
gjennomførte kolleksjoner fra 8 ulike 
merker av gjennomført høy kvalitet vises 
frem under fanen “hot design to cold 
climates”. 

Som 18-åring tok jeg første fly sydover 
og endte opp med å jobbe noen år i en 
liten spansk bedrift med det selvfor- 
klarende navnet “Interior’s”. Inne var 
luften kjølig og ren og jeg lærte å kjenne  
språket, maten og metodene. Det skulle 
siden noen år til, med markedsstudier 
og erfaring fra norsk møbelbransje, før 
jeg satt sammen brikkene til det som 
har blitt til Noes.  

Som stolt designambassadør for span-
ske merkevarer til det norske markedet 
får jeg gjøre det jeg både kan og liker 
best. Attpåtil i en bransje som er full av 
flinke folk og god stemning! 

Når gründertilværelsen sakte men 
sikkert går over i stadig mer etablerte 
rammer, er det viktig å minnes sin mis-
jon; å bidra til økt designutveksling mel-
lom Norge og Spania - derav navnet no 
(Norge) og es (España). Det vil jeg gjøre 
med å kommunisere verdien av godt 
håndverk, og ved å vise at spansk design 
ikke trenger å være fremmedelement i 
våre norske hjem.  

Jeg vokste opp i et levende furuhus, 
nært opptil skogen, langs vestlandets 
ville kyst. Der lærte jeg at takhøyde ikke 
er noe man har, men noe man gjør. Til 
det uendelig vakre nordiske lyset vil jeg 
tilføre noe varmt og varig. Noe nytt og 
noe godt. Hot design to cold climates. 

Maria Hole 
Innehaver og gründer av Noes as

Møbelagenturet Noes representerer et utvalg    
spanske designmerker i det norske markedet. 

Med fokus på kvalitet, bærekraftighet og historie, 
lanseres nå flere merker, både fra den etablerte   
og fra den nye progressive designscenen i Spania. 

Noes er stolt offisiell RED- 
ambassadør for spansk design i 
Norge. RED står for Reunión Em-
presas de Diseño og er ekviva-
lenten til Norsk Form i Spania.  

Se mer på red-aede.es



Krusene fra Matimañana er håndlaget i keramikk og afrikansk 
tre, og menneskene bak merket er opptatt av at produktene 
deres skal kommunisere ekte håndverk og bærekraft. 

Voltasol - den dansende blomsterkrukken er en av mine abso-
lutte favoritter. Noe så enkelt som rullende planter gjør meg 
rett og slett glad! Her fra mine foreldres hus på Sunnmøre. 

Er ikke disse søte? Branches salt og pepper shakers fra de tre 
supersympatiske designerne bak Omelette -ed.

Den globale designutvekslingen har gjort at designere og produsenter ikke lenger er 
bundet av hvor de kommer fra for å samarbeide. Vi reiser og leser og inspireres på tvers 
av markeder og regioner, og det er ikke lenger slik at vi nødvendigvis kan se hvor et  
produkt kommer fra. Det typiske norske karakteriseres som monokromt, rent,   
minimalistisk og lyst, og har klare likhetstrekk med den klassiske spanske minimalismen. 

Fellestrekkene i moderne design er fokus på bærekraft og bruk av naturlige materialer i 
interiør. I Norge bygger vi for å holde varmen inne, i Spania er materialbruken dramatisk 
annerledes for å holde husene kjølige gjennom de varme sommermånedene. Ulikhetene 
kan bli til styrker når vi lar designkultur, farger og mennesker møtes. Kontraster i form 
og farge skaper spenning, og med det kjølige lyset og monokrome arkitekturen her i 
nord, trenger vi litt sydlandsk varme og noe som er akkurat passe annerledes enn det 
som alle andre har. 

Les mer om møtet mellom spansk design og nordisk stil på noesdesign.com/blog

Følg også @noesdesign på instagram og facebook.com/noesdesign. 

Soverommet mitt fikk låne en Sponge Up! lampe fra Pott en 
liten stund. De grå veggene savner den varme terracottaen. 

De fine menneskene i Teixidors driver bedriften som et kooperativ der mennesker med ulike funksjonshemninger har verdifullt arbeid 
ved å veve de vakreste tekstiler. Alt overskuddet går tilbake til bedriften for å skape flere arbeidsplasser for de som trenger det. 

Modulmesteren Treku er en fryd å jobbe med! Solide struktu-
rer og design inspirert av nordisk minimalisme. 

Kontrast og likhet



Aura skatoll fra Treku

treku.es

Muebles Treku’s historie strekker seg tilbake til 1947 
og et lite verksted i Zarautz, en pittoresk kystby med 
lange snekkertradisjoner og god tilgang på trevirke. 
Treku er i dag ansett som en av Spanias fremste  
produsenter av designmøbler for hjem og kontrakt. 

Pressemateriell: Treku bruker Kontainer til høyoppløselige bilder og store dokumenter.    

Se mer på treku.es eller send en mail til maria@noesdesign for å få tilgang med bruker og passord. 



Kai skjenk i sort marmor og trefinér

Modulspesialisten
Treku har gjennom flere fruktbare samar-
beid med erfarne designere og sin egen 
kompetanse på trekonstruksjoner, klart 
å skape flere serier med modulbaserte 
oppbevaringsløsninger. 

Dagens kolleksjon representerer stor 
valgfrihet og individuell tilpasning i møbler 
som reoler, tv-møbler, hyller og seksjon-
er. Til tross for utallige kombinasjoner og 
variasjoner er systemet lett å bruke, og 
siden prinsippene er de samme er det 
enkelt å bygge, velge innhold og bestille.

Kai
Last ned TREKU app og bygg din egen løsning på ipad.



Lau bokhylle får du med og uten 
skyvedører, for det man ønsker å 
vise frem og det man helst vil skjule. 

Aise bord til hjem og kontor

Så stort som du vil ha det.   
Med mulighet for ekstra gjester. 

Bordet Aise kommer i forskjellige former, størrelser og farger.  
Bruk det som møtebord, spisebord eller arbeidsbord.



Aura skjenk 

Aura - ett system, mange uttrykk

Aura serien er designet spesielt med tanke på skandinaviske rom.
Slanke metallben bærer de solide skrogene med store valgmuligheter på innhold og utførelser.

Lett uttrykk - solid konstruksjon 

Den mest solgte serien 
til Treku, gjennom tidene!  



Lau oppbevaring 

Sov godt - drøm søtt!

Duo 

Soverommet skal brukes til mer enn å 
sove. Det rommer blant annet smykker 
og tøy og bøker til den siste timen før 
øynene blir tunge. Treku’s historie startet 
i 1947 med produksjon av høykvalitets- 
møbler til klassiske spanske soverom og 
har i dag flere serier med senger, hode- 
gavler og nattbord som gir den rette 
stemningen på soverommet. 

Bordet Lore gjør at du slipper å strekke deg etter kaffen, 
du svinger bare den ene bordplaten inntil sofaen og hviler videre. 

Lore



Flame lampe fra Pott
Pris fra 1900,-

potteryproject.com

Pott består av tre brødre som ønsket å videreføre 
lokale tradisjoner og skape moderne objekter av 
håndlaget keramikk. Alle produktene er håndlaget 
i den lille byen Totana som har lang tradisjon for  
terracotta.

Kombinasjonen av tradisjonsrike naturmaterialer og 
moderne design har gitt en kolleksjon som innehar 
både funksjonelle og skulpturelle egenskaper. 



”Handmade is the new luxury.”

Tradisjonell terracotta, 
moderne design. 
Design by Miguel Ángel García Belmonte

Skulpturelt og funksjonelt! 
Maceta kan kjøpes i sett eller enkeltvis.



Botanisk puslespill. 
Ma-Ce-Ta i 3 forskjellige størrelser. 

En enkel flamme i spansk terracotta. 

Som en svamp 
Sponge er en serie håndlagde terra-
cottalamper som forsiktig slipper lyset 
gjennom de små hullene. Lampene 
kommer i fire forskjellige farger og tre 
forskjellige størrelser, men uansett hva 
du velger, gir alle like vakkert lys når de 
tennes!  

Sponge Up! i fire forskjellige farger; 
(f.v. hvit, rød, brun, natur) 

Handmade is the new black! 

Small

Medium 

Large

ø 22 cm 

ø 30 cm

ø 40 cm

Den lille landsbyen Totana i sørøstlige Spania 
har tradisjon for terracottaproduksjon så 
langt tilbake som til middelalderen. Da de 
tre brødrene García Belmonte kom tilbake 
til sitt hjemsted for å ta vare på sine forel-
dre, ønsket de å gi tilbake til de lokale lever-
andørene og foreningen mellom tradisjonelle 
materialer og moderne design ble en naturlig 
start. 

Terracotta fremstår som skjørt og delikat, 
men er svært motstandsdyktig når det blir 
brent - derav navnet terracotta som betyr 
brent jord. 

“Bruken av naturlige materialer har gjort et 
comeback i industridesign, og da spesielt 
tre, stein, leire og ull. Vi tror ikke dette er en 
trend, men en varig endring. Vi assosierer 
ofte begrepet “moderne” med nye teknikker, 
men det er ikke nødvendigvis teknikk eller 
material som avgjør om et design er  
moderne. Derimot er anvendelsen av materi-
al og metode avgjørende for designets plass i 
tiden.”   

Miguel Ángel García Belmonte 

Se mer på potteryproject.com

Arv og tradisjon for brent jord



Live with less, but better.

obviousbcn.com

Obvious er et strålende eksempel på at det spirer på 
den nye, spanske designscenen. Lansert i Juni 2015, 
presenterer de en kolleksjon av funksjonelle og  
minimalistiske design for dagens kontor. 

Kolleksjonen lages kun i et begrenset opplag, og 
med det skapes et forhold til produktene som ligner 
mer på funksjonell kunst enn på hverdagsobjekter. 



"In general, quantity is incompatible with 
quality. We choose the latter. 

- Live with less, but better."



Wavy tray med Pen Pots og Tiny Pot 

Enkelhet er en kunst. 
Obvious har et mål om å ikke bidra til flere ting vi ikke 
trenger i hjemmet, og det betyr at de har klare krav til 
funksjon så vel som estetikk. Så er det jo også slik at 
form følger funksjon og at enkle og funksjonelle design 
også ofte er noe av det vakreste vi ser. 

For pressemateriell og høyoppløselige bilder, gå til obviousbcn.com

Bordlampen har ingen bryter, men skrus av og på ved å forsiktig berøre den matte me-
tallkroppen. Slik får vi et nærmere forhold til de objektene vi velger å omgi oss med. 



Jazz light copper håndvevet pledd 
100% kashmir

teixidors.com

Teixidors startet som et sosialt prosjekt for over 30 
år siden i den lille byen Terrassa utenfor Barcelona. 

Målet var å gi meningsfullt arbeid til mennesker med 
ulike funksjonshemninger. I dag vever de fortsatt for 
hånd på manuelle trevever, med presisjon og   
kompetanse på tekstiler av de vakreste materialer, 
som kashmir, merino, bambus og lin. 



Ingen kalde skuldre. Loto poncho i 60% merinoull og 40% bambus. 100% økologisk favorittplagg veil. nok 2470,-  

Maxipledd er perfekt til å re sengen med. Lin er kanskje utradisjonelt som pledd, men det har gode 
varmeegenskaper og føles mykt og godt mot huden.

Jo mer du tvinner en tråd, jo sterkere blir den.  

Den unike tråden 
Teixidors har med sitt tydelige 
varemerke fått internasjonal   
oppmerksomhet for sine vakre   
håndvevde produkter. 

Varemerket, den ene tråden som har 
en annen farge enn resten, har fått en 
poetisk sammenligning til det sosiale 
prosjektet der enkelte av oss ikke er 
helt som alle andre. Teixidors minner 
oss på at vi alle er unike mennesker, 
uavhengig av funksjonsnivå, og at det er 
nettopp annerledesheten som gjør det 
så vakkert! 

Se mer på noesdesign.no/teixidors



Sisteron pledd i 100% økologisk merinoull

Vevekunst på sitt beste. 

Det er noe spesielt med ekte håndverk. Noe som 

viser spor av menneskehender og som vitner om 

erfaring, kunnskap og kjærlighet til faget.  

Jazz pledd lead grey i 100% kashmir. 
Lett, myk og varmende.



Earth består av 60% bomull og 40% silke, noe som gir både styrke og mykhet.

Fargene representerer ulike elementer fra  
naturen; vann, luft, ild, jord og stein. 

Naturlig nyhet 

Den nye serien “Earth” er en hyllest til 
jorden, der kombinasjonen av materi-
aler og farger spiller serien på naturens 
elementer. Den grove strukturen gir 
tekstur til moderne rom, og farge- 
skalaen er nøye komponert for å gi 
naturlig farge til monokrome stiler. 

Et mykt og holdbart pledd for høst, 
vinter og vår, og som også vil komple-
menteres med sengetepper og puter.

Earth er håndvevet på manuelle trevever av ekte mennes-
ker. Materialene er 100% sporbare og blandingen er 60% 
organisk bomull og 40% silke. Veil. nok 2285,-

Tekstiler til prosjekt 

Håndvevde tekstiler er ikke forbeholdt private 

hjem. Teixidors produserer også et stort utvalg 

metervarer og spesialbestilte tekstiler til hotell, 

restauranter og butikker på små og store  

prosjekter bestilt av interiørarkitekt eller 

kunde.  



Voltasol - the rolling flowerpot

Voltasol betyr å snu seg etter solen. Den dansende 
blomsterpotten fra Livingthings har en velfortjent 
Red Dot design award for sitt enkle og lekne design.  

Voltasol ruller rundt sin egen akse etterhvert som 
plantene strekker seg etter solen på himmelen og 
når det blåser, danser den i vinden. 

En poetisk runddans som gir optimale lysforhold for 
levende planter!



Vinkelen på bunnen er perfekt for at plantene kan bevege 
seg uten å velte. Inne eller ute. 

Dansende planter 
Voltasol er en håndlaget krukke i to 
størrelser. Materialet er vannbehandlet 
spansk terracotta med malt base.  
Krukken kommer i flere farger, blant 
annet gul, rosa, kobber, hvit, grå og den 
helt spesielle “Norwegian Thunder”. 
Følg med på instagram for lansering av 
flere farger etterhvert!

@wearelivingthings #onetofollow

Voltasol stor / Veil nok.750,- 
Voltasol Liten / Veil nok. 620,-

Made by hand. 

Made in Spain. 

Made with the love of living things. 
Krukkene kommer i to størrelser 
og den minste er perfekt for urter! 

Stor og liten



Logo

Logo

Logo Parallels klokke og Dalton containers

omelette-ed.com

De tre industridesignerne i La Mamba Studio har satt 
sammen en liten og spennende kolleksjon av   
objekter som er bittelitt annerledes enn det du ser 
alle andre steder. 

Runde former med skarpe snitt og material- 
kombinasjoner som hardt metall mot myk kork dan-
ner grunnlaget for porteføljen. Når de nå ruster opp 
og slipper nyheter for kontraktmarkedet ser vi med 
spenning mot store lanseringer det kommende året. 



Mamut skål med justerbar skjerm Parallels klokke i naturlig bøk Branches salt & pepper shakers

Reeno pendellampe og Dalton containers

Geometrisk  
minimalisme
Hvor behagelig er det ikke for øyet med 
rene flater og geometriske former?

Kanskje er det kontrasten til moderne 
arkitekturs vinkler og harde minimal-
isme, kanskje er det simpelthen   
perfeksjonen og likevel det organiske 
med sirkulære objekter som er så  
tiltalende i moderne rom. 

Omelette-ed har laget en kolleksjon 
med et så rent grafisk snitt at det  
nesten blir naivt. Og veldig supert!

Se mer på omelette-ed.com



Reeno pendellampe i pulverlakkert stål og med tredetalj i 
bøk eller valnøtt. 

Nytt lys

Den populære Reeno lampen kommer 
nå i to nye farger, blå og grønn, perfekt 
for årets fargepalett! 

Det ryktes også at den skal få seg en 
lillebror og at de begge snart blir å se i 
Norge. Vi gleder oss! 

La det bli lys! 

Følg med på @noesdesign på instagram for de aller ferskes-
te nyhetene. 

Den vakre skålen er enkel men akk så genial. Når du vrir på kulen kan du endre 
vinkel, og dermed størrelse på skålen. Så kan du servere alt fra epler til popkorn!

Mamut



Logo

Logo

Logo Stockholm sideboard tegnet av Mario Ruiz for Punt

puntmobles.com

“En linje begynner alltid med et punkt.”

Etablert i 1980 i Valencia, midt mellom appelsin-
plantasjer og middelhav. En tydelig designfilosofi 
og respekt for håndverkstradisjoner har gjort Punts 
kolleksjon til en komplett og stram produktlinje med 
tydlig retning, også for fremtiden. 

#thedesignculture



Breda lounge stol og puff Breda seng og Nido settbord - som forresten er en av de 
første av sin art, designet for over 40 år siden!

Mava stol av Stephanie Jasny

Mai Tai tralle kan du ta med deg dit du vil! Avtagbart 
brett gjør det praktisk å servere fra. 

Design Culture
Siden 1983 har Punt designet varige og 
moderne møbler med stor omtanke til 
materialer, kvalitet og miljø. 

De lanserer i år historien - fortalt gjen-
nom Vicent Martinez, designeren av 
noen av de mest ikoniske seriene og en 
av grunnleggerne bak Punt. 

#thedesignculture blir ikke til over nat-
ten, men gjennom årevis med prøving 
og erfaringer fra håndverksbasert mø-
belproduksjon. Midt blant saftige  
appelsiner i vakre Valencia. 

Se mer på puntmobles.com



Stockholm kommode m/ 3 skuffer og rosefarget polert 
aluminium. 

Stockholm 

Stockholm-serien vant nylig Red Dot 
design Award for sine vakre møter  
mellom tre og polert aluminium. 

Serien består av skjenker og kommod-
er i en vakker fargeskala på naturlige 
materialer. 

Hvorfor ikke prøve eik og rosefarget 
aluminium for en mer feminin look?

Se mer på puntmobles.com

Platel er formgitt av svenske Note Design Studio. 
En perfekt kompis til soverom, kontor eller gang. 

Platel



Logo

Logo

Logo Guerrilla oppbevaringsmøbel 

rs-barcelona.com

Med slagordet “good things come to those who love” 
har RS Barcelona klart å skape et navn for lekent  
design av høy kvalitet under fanen “playful design”. 



You & Me er et bord som er fullverdig både som spise- eller 
arbeidsbord og som ping pong bord. Lek mer! 

Wall champions 4 er en kleshenger hvor krokene er er 
fotballspillere (i valgfri drakt) som tar klærne på hodet

Eiffel paper - resirkulert papir som tåler opp til 140 kg

Det er ikke vanskelig å se hvor denne krakken har fått navnet sitt fra. Den lette og lakkerte  
aluminiumskrakken kommer i 6 forskjellige farger og i tillegg får du en barneversjon til de små!

Eiffel - bygg ditt eget tårn! 

Eiffel krakk ligner på tårnet 
men er mye lettere å stable!



Let’s play! 
Se også den aller nyeste gold edition som ble lansert på Maison & Objet i Paris 2015!

Likestilling på banen! Fotballbordene får du selvfølgelig både 
med damer og menn. Og med fargene til laget i ditt hjerte. 

RS#wood

Et fotballbord i stua? Ok, så lenge det er 
fint nok! Og det er virkelig dette! 

Til prosjekt har vi levert RS fotballbord til 
hotellresepsjoner, til allrom, til pauserom 
til små og store firma i mange forskjel-
lige bransjer. Restauranter og barer kan 
tilogmed få bordene med glassplate til å 
sette fra seg glasset på! Game on! 

Selv om kvaliteten på fotballbordet er dimensjonert for utebruk, spørs det om 
ikke de fleste kampene vil foregå innendørs her i våre noe kaldere klima.  

Inne og ute



Mon oncle er en bærbar kullgrill med utforming som gjør at varmen slippes ut gjennom hullene på siden, og vi slipper de fæle sorte 
flekkene på gresset. Den er perfekt til å sette rett på bordet, og ettervarmen gjør det bare lunere for oss som bor i nordligere strøk.

Mon Oncle kommer i fire forskjellige farger:
(f.v.) Charcoal, cream, retro green, retro blue. 

Si bærbar barbecue fire ganger fort! Mange synes kanskje at gass er det store, men det er noe 
fint med å la flammene få flakke og se lyset fra glødende kull. Med Mon Oncle får du i hvert fall 
stemningen, så kan noen andre fikse marinaden. Husk at grillsesongen varer så lenge du vil!

In flames

Mon Oncle kan settes rett på bordet og 
enkelt bæres med seg til neste grillfest!



Hot design to 
cold climates.

noesdesign.com  

E: maria@noesdesign.com  
T: +47 906 94 110  facebook.com/noesdesign

instagram / @noesdesign


