Hover Collection – svævende elegant møbeldesign.
Hov·er\ ‘hәv-әr, ‘häv\ vb hov·ered; hov·er·ing \- (ә)riŋ\ [ME hoveren, freq. of hoven to hover] vi 1a: to
hang fluttering in the air or on the wing 1b: to remain suspended over a place or object 2a: to move to
and from or near a place 2b: to be in a state of uncertainty, irresolution, or suspense

Det nye firma Hover står bag en helt ny innovativ møbelkollektion, som for første
gang præsenteres for offentligheden på Copenhagen International Furniture Fair i
Bella Center den 4. - 7. maj 2006. The Hover Collection kan ses på stand C4-T25 i
talentzonen.
The Hover Collection består af sofaer, daybeds, borde og skænke i et stringent,
moderne og tidløst design. På tegnebrættet finder man også oplæg til køkkener,
havemøbler og senge, som passer til den moderne bolig, hvor der sættes pris på
design, materialer og kvalitet.

Koncept:
Med The Hover Collection får man et bud på hvordan rene linier og natur forbindes i
møbler, der fremstår lette og indbydende, men samtidig dominerende. Design,
håndværk og materialer er nøgleordene for denne kollektion, som uden tvivl tager
udgangspunkt i designerens kærlighed til interiør, som udstråler bevidsthed og stil –
med et markant minimalistisk og brugbart udtryk.
The Hover Collection er visuelt meget elegant og takket være møblernes unikke
konstruktion, får man fornemmelsen af, at møblerne svæver i rummet. Det
innovative koncept har bl.a. vagt begejstring hos én af Danmarks største
møbeldesignere og producenter, Peter J. Lassen - indehaver af Montana, som har
ønsket at sponsorere og støtte op omkring projektet.
I alle Hover Collection’s møbler er konstruktionen den samme. Designets fleksibilitet
er afgørende for kollektionen, da filosofien bag konceptet er, at man kan udvikle alle
slags møbler med ben, på en simpel måde.
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Historie:
Hovedmanden bag virksomheden Hover er Kristoffer Kjær, som er 32 år gammel og
født og opvokset i Århus. Kristoffer Kjær’s far er en anerkendt kunstmaler, som fra
barnsben har opdraget ham til at se anderledes på æstetik og design. Kristoffer Kjær
er oprindeligt uddannet fra Den Danske Reklameskole's kreative linie, men har de
seneste tre år uddannet sig til møbelsnedker, hvor han skal til den endelige
svendeprøve til september. Gennem Kristoffer Kjær’s studie tid, har han og Mikael
Høilund (Arkitekt Maa) designet og udviklet konceptet bag The Hover Collection.
For yderligere informationer:
Web: www.hovercollection.dk
Hover Collection:
Kristoffer Kjær
Mobil: + 45 26203470
E-mail: kristoffer@hovercollection.dk
Materialer – eks. sofa som set på billedet:
Sofa i rustfrit stål, som er glasblæst. Betrukket med Kvadrat uld: Divina # 384. Armlæn i valnødfiner som har fået
et tyndt lag lak og derefter olie.
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