
RÓ kollektionen af uldne herligheder designet af den dansk/islandske gruppe 
RoShamBo, er blevet udvalgt til dette års FORMEX - Young Designers showcase i 
Stockholm 18-21. jan. 2017 - den første launch af kollektionen for det skandinaviske 
og europæiske publikum udenfor Island hvor gruppen har base. Mærket RÓ er en ny 
tilgang til nutidigt interior design der skærer ind til essentielle multi-funktionelle 
elementer for en enklere livsstil og ren velvære. RÓ Uld Madrassen, Pude serie og 
Daybed er håndlavede i Island. 
RÓ er designet med kærlighed for materialet, med et fokus på kvalitet, æstetik, etisk 
og bæredygtig fremstilling samt miljøhensyn som naturlige medspillere. 
 
RÓ hylder moderne håndværk og alle emner består af ren uld fra inderst til yderst. 
Materialevalget afspejler en overordnet filosofi om at udnytte de naturlige egenskaber af 
basale og rene ressourcer. Det bløde kraftige uld-betræk fra danske Kvadrat akkompagnerer 
perfekt de indre lag af ren ny islandsk uld. Resultatet er en unik helhed, hvor alle detaljer 
naturligt komplimenterer hinanden. Udviklet med et fokus på at udnytte lokale ressourcer og 
at arbejde i dialog med og inddrage både lokal og international ekspertise, tilstræber RÓ at 
berige hverdagen med simple glæder og en elegant minimalistisk æstetik hvor "less is 
more". 
 
Kollektionen rummer indtil videre RÓ madras, pude og siddepude og en daybed, ligeledes 
snedkereret i Seyðisfjörður, af træ, jutegjord samt uld madras.  
 
RÓ madrassen er en alsidig brugsgenstand med visuel appel, til både soveværelset; på en 
eksisterende senge base med f.eks trælameller, eller som top madras der forvandler en 
enhver seng til en luxuriøs rede. Eller i stuen, studiet etc som daybed eller foldet sammen til 
en "Ottoman" eller improviseret sofa. Perfekt til den moderne nomade eller alle der elsker sit 
hjem og vil tilføre et rum et blød og indbydende element der taler for sig selv og kan sætte 
scenen for livets mange timer med søvn, læsning, afspænding, hygge, meditation, massage, 
elskov etc. 
 
RoShamBo er et samarbejde mellem tre kunstnere og designere: Danske Litten Nystrøm 
uddannet på Danmarks Designskole og Islandske Hanna Christel Sigurkarlsdóttir og Þórunn 
Eymundardóttir, uddannet på kunstakademiet i Reykjavik. De tre har samarbejdet om en 
række projekter der tager udgangspunkt i udnyttelsen af lokale ressourcer og inspireret af 
lokale omgivelser og omstændigheder gennem forening af deres individuelle forcer. 
 
Projektet udsprang fra en idé om at arbejde med den Islandske uld og udnytte dens unikke 
egenskaber på nye måder og en ambition om at designe, og lokalt producere, et moderne, 
alsidigt, sundt og miljøvenligt bud på den moderne seng/sofa. RoShamBo har udviklet et 
tidløst koncept af madrasser og puder, skabt til at følge sin ejermand i mange år for senere 
at kunne nedbrydes uden forurenende plastic og metal elementer. 
 
Designerne bag RÓ hare været bevidste om at skabe et produkt der udnytter uldens mange 
fortryllende naturligt iboende egenskaber udover blot den direkte komfort. Som materiale i 
en madras har uld en mængde fordele som ordinære madrasser af syntetiske materiale ikke 
har. Studier har f.eks. vist at man, som én af mange helbredsmæssige fordele, opnår en 



dybere søvn med lavere puls ved at sove på uld. At vågne op mere udhvilet i kombination 
med de åbenlyse miljømæssige fordele får en uldmadras til at virke som et indlysende valg.  
 
Den rene multi farvede islandske uld der danner kernen af RÓ madrasser og puder er blevet 
til på får der lever frit i den islandske natur af kildevand, vildtvoksende urter og frisk, ren luft. 
Den består af to forskellige strukturer; Tog der er kraftigt og stærkt og Thel som er er kort og 
ekstremt blødt og kruset underuld. Det luftfyldte rum mellem fibre giver en stor elasticitet og 
naturligt pusterum der regulerer temperatur og  fugtighed uden at føles for varm eller kold. 
Det tæt valkede bløde uld betræk bidrager til at udnytte uldens kvalitet optimalt uden 
hæmmende membraner og virker naturligt smuds og vandafvisende. RÓ kollektionen 
tilbyder 3 farvevariationer;  en lys turkis meleret "Sommer nuance" en lys grålig creme 
"Vinter nuance" og en to sidet variation med begge nuancer.  
RÓ madrassen laves i standard mål mellem 90 og 200 cm eller efter aftale i special mål - 
puderne er kvadratiske og i kan bestilles i størrelserne  40, 50 eller 60 cm. Indtil videre sker 
alt salg direkte gennem www.ro-selection.com og der sendes fragtfrit til Danmark og resten 
af norden fra Island. 
 
 
RoShamBo har etableret en workshop ved fjorden Seyðisfjörður i Øst Island hvor færgen fra 
Danmark ankommer en gang om ugen og føler sig dermed tæt forbundet til resten af 
skandinavien på trods af byens størrelse af omkring 700 indbyggere. Her bliver RÓ 
madrasser og puder lavet af fagkyndige hænder under midnatssol eller nordlys - 
gennemsyret af kraften fra den magiske omkringliggende natur. 
 
 


