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Mångsidig fransk designer ger perspektiv åt 
Zilenzio under Stockholm Furniture & Light Fair 

Det svenska möbelföretaget Zilenzio vänder sig till en av samtidens mest 
mångsidiga franska designers för skapandet av deras utställningsyta under 
Stockholm Furniture & Light Fair. Constance Guisset har skapat allt från 
armaturklassikern Vertigo för Petite Friture till scenografi för en rad spektakulära 
balletuppsättningar.   

Under Stockholm Furniture & Light Fair fyller hon Zilenzios monteryta med perspektiv 
och starka uttryck. Med en kombination av Zilenzios takabsorbent Delta och samma 
produkt i utförandet av en lamparmatur kapslar Constance in ytan med ett tak som 
stakar ut ett tydligt beteendemönster och styr besökarna till att sitta ned, stå upp och se 
sig omkring. För besökaren blir miljön som Constance har skapat en konkret 
demonstration av Zilenzios breda kunskap inom ljud och oljud. 

“Mässor är stora och det händer så mycket, jag vill ge Zilenzio olika perspektiv och 
starka uttryck, det är en yta som är föränderlig från olika vinklar men samtidigt har en 
tydlig helhet. För att landa i resultatet har jag lekt med Zilenzios produkter och skapat 
ett andra tak till ytan men också gett den en stark färgpalett som tar för sig.” säger 
Constance Guisset, designern bakom Zilenzios utställningsyta.  



Zilenzio lanserar flera nyheter under Stockholm Furniture & Light Fair till sin redan 
breda kollektion av möbler som absorberar ljud, bland annat Constances Delta som 
lamparmatur, ett soffsystem av Norm Architects och en stol av Note Design Studio. Det 
svenska möbelföretaget grundades för 15 år sedan och har sedan starten skapat 
väldesignad och hållbar funktion tillsammans med utvalda designers som bidrar till 
bättre offentliga miljöer och kontorslandskap.  

OM ZILENZIO 
Zilenzio samarbetar med en rad inflytelserika designers och formgivare som ger liv till 
deras kollektion av högkvalitativa ljudabsorberande produkter. De har under mer än 15 
års tid utvecklat genomtänkta lösningar för kontorslandskap och publika ytor med fokus 
på väldesignad funktion. Zilenzio grundades av Marie Lindqvist-Pahlstad och Jenny 
Helldén 2004 i Örebro och har med tiden vuxit till ett väletablerat företag och 
förstahandsval när det kommer till lösningar inom ljudabsorption.  
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