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DESIGN

Slettvolls nya butik
Norska Slettvoll har varit synonymt med elegant 
design och hög kvalitet ända sedan starten 
1951. Något som bland annat fallit det norska 
kronprinsparet Haakon och Mette-Marit i smaken, 
i deras kök står nämligen en av märkets soffor. Och 
det internationella formspråket går hem även hos 
stockholmarna, där märket ökat markant i försäljning 
det senaste året. Nyligen flyttade Slettvoll in i nya, 
större lokaler på Regeringsgatan 12, runt hörnet 
från Hamburger börs. I nya butiken finns numera 
hela Slettvolls sortiment.  Några av höjdpunkterna i 
höstkollektionen är den moderna sammetsfåtöljen 
Zeno, den långa soffan Austin och det robusta 
soffbordet Stan.
Slettvoll Regeringsgatan 12

RESA

Hotellpärla vid 
Comosjön
George Clooney och hans advokatfru Amal 
Alamuddin är inte de enda som förälskat sig i den 
lilla byn Laglio vid Comosjön. Traktens skönhet 
lockar till sig resenärer från hela världen. Allra bäst 
njuter man av utsikten över Comosjön från terrassen 
på Relais Villa Vittoria. Ett ståtligt hotell inrett med 
tunga mahognymöbler, gnistrande kristallkronor 
och 1800-talsbyråer. På kvällarna består 
kvällsunderhållningen av jazzklassiker framförda 
på vardagsrummets flygel. 
relaisvillavittoria.it

MODE

Vardagsväskan
Laptop, plånbok, nycklar, necessär och en pocketbok. 
Alla dessa prylar – och lite till – får plats i den rymliga 
vardagsväskan från Tory Burch. Finns i två färger hos 
Nathalie Schuterman.
Tory Burch, 2 995 kr

DOFT

En doft av 
hopp
Intresset för de nischade 
parfymhusen ökar. I 
höst lanserar svenska 
parfymexperterna Agonist 
en unisexdoft tillsammans 
med modemärket Hope.
– Doft är för oss osynligt 
mode; sublima uttryck 
som adderar ytterligare 
en dimension av din 
personlighet, säger Niclas 
och Christine Lydeen, 
grundare av Agonist. 
Parfymen, som doftar 
av cederträ, citrus och 
rökelse, landar i butik 
i mitten av november. 
Dessutom lanseras tre 
doftljus. 
Hope & Agonist parfym 
1 250 kr, doftljus 495 kr

Nyligen flyttade Slettvoll till en större butik på 
Regeringsgatan 12.


