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V&A BACHELOR´S BUTTON
William Morris (1834-96), har formgivit mönstret Bachelor´s Button. William Morris var en engelsk
designer och författare och känd som frontfigur för Arts and Craft-rörelsen under 1800-talet. Rörelsen
fick ett mycket stort inflytande över inredning, hantverk, trädgårdskonst och arkitektur och förordade
en personlig stil istället för de historiska stilarna. William Morris´ välkända mönster är sprungna ur ett
stort intresse för natur och växter där detaljer härifrån skapas till repeterande mönster med tidlös
design. Bachelor´s Button är det engelska namnet för kornblomster, en vilt växande blomma som Morris
inspirerades av under sina promenader på engelska landsbygden

ABOUT THE V&A
Victoria and Albert Museum (V&A) i London är världens ledande museum
inom konst och design. Muséet grundades 1852 med ambitionen att göra
konst tillgänglig för alla. Idag är muséet en given plats för inspiration,
utveckling och lärande inom ett brett område från textil och keramik
till skulptur och foto. Genom muséets enorma samling av mönster ges
möjlighet till inspiration och samarbeten kring utveckling av produkter inom
heminredning.
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VÅR HISTORIA
Åry har tillverkat kvalitetsprodukter i egen fabrik sedan 1952. Vad som började som en liten tillverkningsindustri
har utvecklats till ett framgångsrikt företag med fokus på heminredningsprodukter. Våra styrkor är vår långa
tradition av genuint hantverk, vår passion för naturliga material och hållbara, funktionella produkter
tillverkade för hand. Vi finns i de småländska skogarna och inspireras av naturen, både när vi väljer material
och formger våra produkter.
VI HEDRAR VÅR HISTORIA OCH VÄLKOMNAR FRAMTIDEN.

VÅRT VARUMÄRKE
Åry Home – Design for you
Genom åren har vi etablerat ett stolt samarbete med konstnärer och designers som med stor hängivenhet
formger våra ikoniska kollektioner för hemmet. I höst är vi extra glada över att kunna presentera flera
skandinaviska formgivare, var och en med sitt personliga uttryck.
Vi strävar alltid efter ett brett och levande sortiment, samtidigt som vi uppskattar tidlösa klassiker. Bara de
bästa och äkta materialen är utvalda för att garantera högsta kvalitet på våra produkter till kunder över hela
världen.

FSC ® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ®
Att värna om miljön och att hantera naturens resurser varsamt är en självklarhet för oss. Därförstödjer vi
FSC®:s arbete för ett hållbart skogsbruk. Av de träprodukter som produceras i vår fabrik,
tillverkas cirka 95% av råvaror från FSC® -certifierade leverantörer.
FSC® (Forest Stewardship Council®) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som arbetar
för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både miljö och människa. En global standard reglerar
hanteringen av råvaran gällande avverkning, skydd av djur- och växtliv i området samt arbetsförhållanden.
De höga kraven som måste uppfyllas inom respektive område ser till att skogen brukas på ett hållbart
sätt för att kunna nyttjas även av våra kommande generationer.
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