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GULD TIL  “THE GERMAN 
DESIGN AWARD”

The BUBBLE® er blevet tildelt GULD for ‘Fremragende Produkt 
Design’ i German Design Award’s kategori ‘Gardening and Outdoor 
Living’. Prisoverrækkelsen afholdes mellem 11. og 27. februar 2022 på 
Frankfurts brugskunstmuseum, Museum Angewandte Kunst.

German Design Award er en internationalt anerkendt 
designkonkurrence, hvis ry rækker langt ud i branchen. Dens formål 
er at opdage, præsentere og tildele de mest prestigefyldte projekter 
hvert år. Det blev grundlagt i 2012 og ledes af det tyske designråd (Rat 
für Formgebung) og det tyske ministerium for økonomi og energi.



ELEMENTÆRT DESIGN

“ The BUBBLE® har i sit udtryk en spontanitet og en væsentlig grad af 
enkelhed. Den fanger dig med det samme med sit klare, ukomplicerede 
udtryk. Den bærer det DNA som FOCUS står for gennem nu mere end 
50 år - med fokus på den tidløse ynde for alle deres produkter. 

Nogle siger, at kurverne kommer tilbage – en velsignelse for The 
BUBBLE® – men Focus’ produkter har aldrig fulgt trendsene. Med 
antydninger om rundheden på et bogstav eller stjernerne, fører de 
organiske former hos FOCUS os tilbage til dem, der nærede vores 
barndom ... og beroliger os“ 
 
Oversat fra Christophe Ployé



FEJLFRI KVALITET.
The BUBBLE® er en moderne brændeskål eller udepejs. Den måler 
70 cm i diameter og er udstyret med to bagerste styrehjul, så den let 
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Den indvendige skål kan tages af for vedligeholdelse og rengøring. 
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alle vejrlig og bevare sit iøjnefaldende udtryk gennem årstiderne.

The BUBBLE® er produceret efter de højeste kvalitetsstandarder, 
ligesom alle modeller er fremstillet af THÉUS INDUSTRIES, som er 
FOCUS´ datterselskab.



CHRISTOPHE PLOYÉ, DESIGNER

I mere end 15 år var Christophe Ployé den tætteste samarbejdspartner 
til FOCUS’ grundlægger, Dominique Imbert, som lærte ham vigtigheden 
af at stole på sin intuition.

I dag med, ansvaret for designprojekter, arbejder Christophe sammen 
med sit udviklingsteam og FOCUS’ direktører for at sikre fortsættelsen 
af brandets kreativitet og innovation.

Christophe, som er uddannet fra Toulons European Institute of Design 
�Õ��>�`iÌ��i`}i��iÃ�}��-V����®� w��i��Õ``>��i�Ãi� �� Ìi���Ã��`iÃ�}��
med studier i maskinteknik og udviklede tidligt i sin karriere en særlig 
interesse for unikke og atypiske objekter samt modelfremstilling og 
prototyper.



VARME AFTENER HELE ÅRET
The BUBBLE® er designet til alle udendørs brug – i omgivelser fra haver, 
terrasser, indkørsler osv. Den åbne ild giver mulighed for udendørs 
socialt samvær hele året rundt, forår, sommer, efterår og vinter - dag 
eller nat. Varm og indbydende, THE BUBBLE® lokker dig simpelthen til 
at samles til fælles hygge med familien og vennerne.





DESIGNHOME.DK
FOCUS PARTNER

“Vi har på Designhome altid fokus på unikke og spændende 
produkter og designs. Da vi første gang så THE BUBBLE® ramte 
`i���Ã���}i�����iÀÌiÌ°��i��iÀ�Õ���]�`i���>À�iÌ�y�Ì��}�i��i�Ì�`iÃ�}���}�
en spændende og funktionel løsning som brændeskål og udepejs. Vi 
har i hvert fald ikke set lignende!
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vi sælger på Designhome, hvor vi gennem mange år har forhandlet 
den rå og smukke oxideret kobberlampe.

Vi er derfor glade og stolte over, at FOCUS har valgt Designhome 
som samarbejdspartner i Danmark så vi kan udbrede kendskabet til 
THE BUBBLE®.

Ønsker du at se THE BUBBLE® er du meget velkommen til at 
kontakte os på mail info@designhome.dk eller på telefon +45 3045 
2970 – vi glæder os til at høre fra dig!” 





TEKNISK INFORMATION

Vægt: 46 kg 
Vægt indpakket: 70 kg 
Størrelse forsendelse: 75 x 75 x 100cm



 FOCUS-CREATION.COM


