
“Create an atmosphere, a mood, 
in which anything is possible”



VELKOMMEN 
Dit hjem er personligt, det har sin egen stemning og
sin egen historie. Vores ambition er at hjælpe dig
med at skabe de rum og den stemning, der får dig til
at føle dig godt tilpas og være dig selv i dit eget
hjem.

Min konstante søgen efter det perfekte design til mit
eget hjem og min egen smag, dannede grobund for
Moud Home. Min passion for det gode design
kombineret med tydelig funktionalitet skinner klart
igennem i alle vores produkter.

Alle produkter er designet i den skandinaviske ånd,
hvor unikke detaljer og ærlige materialer møder
funktionalisme og æstetik. Vi skaber
langtidsholdbare designs i en kvalitet der ikke bare
holder, men holder sig flot.    
        
Malene Kristensen                                                                                                      
Stifter og kreativ direktør



Dansk design til alle hjem
Alle MOUD Homes designs er designet i den skandinaviske ånd,
hvor unikke detaljer og ærlige materialer møder funktionalisme
og æstetik. Du får langtidsholdbare designs i en kvalitet der ikke

bare holder, men holder sig flot.



Perfect puden
Perfect er en serie af smukke sofapuder i farver, som matcher
og komplimenterer hinanden helt utroligt flot. Mix og match
og skab dit helt eget udtryk. Dette er en flot, aflang sofapude
til dig, som ikke vil gå på kompromis med hverken kvalitet,
design eller miljø.

Perfect puden er lavet i det både lækreste og blødeste velour
materiale, der tilmed er øko-tex certificeret. Dette er en ekstra
lækker velour med lidt struktur og lækker glans i overfladen,
som giver et utroligt smukt spil i farverne. Derudover er
kvaliteten helt i top, her er udvalgt de allerbedste materialer
på markedet, som altid kendetegner MOUD Homes
produkter.

Udover at have et smukt ydre er der valgt Foss Flakes
pudefyld. Foss Flakes pudefyld er allergivenligt og helt uden
animalsk indhold. Foss Flakes flagerne har de samme
egenskaber som dun. Men i modsætning til almindelig
monteringspuder med med dun og fjer, så falder en Foss
Flakes pude ikke sammen, den beholder sin flotte volumen.

Navn: Perfect puden
Mål: Længe 60 cm - Bredde 40 cm
Materiale: 9% viskose - 40% polyester - 51% akryl
Farver: Rosa - Mint - Amber - Concrete  





Her får du en elegant og rund knage i messing med smuk
børstet overflade eller med et flot mat sort finish. Dot knager
er et indretningshit med sin gyldne finish og enkle design.

Knagen her kan også bruges som greb på dine skabslåger.
Den vil tilføre dine skabe et eksklusivt udtryk.De runde Dot
knager passer ind overalt i dit hjem. 

Brug dem i køkkenet til dine viskestykker, i entréen til dit
overtøj eller på badeværelset til håndklæder. De er også flotte
at bruge til ophængning af billeder i en dekorativ snor. Det er
flot at hænge mange knager sammen.

Dot knager

Navn: DOT Knager
Mål: Dia. 2,5/3,2 cm - Højde 2 cm
Materiale: 100% messing

2,5cm

3,2cm



Her får du en enkel, tidløs og elegant rund knage i børstet
messing og naturfarvet læder. Et indretningshit med sin
gyldne finish og enkle design. 

Et flot kombineret design, hvor du både kan bruge messing
knagen til ophæng og læderstroppen til fx viskestykker,
halstørklæder mm. 

Denne smukke knage er produceret i Danmark i højeste
kvalitet. Den vil virkeligt højne din indretning. Brug dem i
køkkenet til dine viskestykker og grydelapper, i entréen til dit
overtøj eller på badeværelset til håndklæder. Det er flot at
hænge mange knager sammen.

Dot læder knage

15 cm

Navn: Dot læder knage
Mål: Dia. 2,5 cm - Længde 15 cm - Dybde 2,5 cm
Materiale: 100% messing - 100% læder



En let og elegant håndklædeholder i solid messing med en flot
børstet finish. Håndklædeholderen har et virkelig cool design
og passer med sit enkle udtryk ind i alle hjem uanset
indretning. Du får et både moderne og tidløst udtryk med
kombinationen af den varme messingfarve og det enkle
design.

Hæng dine håndklæder og viskestykker op med stil. Brug den
ude på dit badeværelse eller i køkkenet. Du kan også bruge
den i køkkenet til ophæng at gryder og køkkenredskaber ved
hjælp af flotte s-kroge i messing.Den har desuden en rigtig
god størrelse, den vil passe ind de fleste steder samtidig med,
at den giver dig masser af opbevaring.

Håndklædeholder

Navn: Håndklædeholder
Mål: Længde 60 cm - Dybde 7 cm
Materiale: 100% messing

60 cm



Navn: Float Messing
Mål: Længde 40 cm - Dybde 12 cm - Højde 4 cm
Materiale: 100% messing

40 cm

Float kombinerer et enkelt og stilfuldt design med en smuk
børstet messing finish. Float er en elegant vægmonteret hylde,
som med sine runde, bløde former er et stærkt visuelt design.
Hæng den alene eller hæng flere hylder sammen.

En virkeligt smuk og eksklusiv hylde i messing. Hylden er
detaljeret udført i et smukt og tidløst design. Dette er en hylde
i aller højeste kvalitet med et enkelt design.

Float Messing



Navn: S-Krog Messing
Mål: Dia.m (2,5/3,4)/2,5 cm - Bredde 4/ 4,5cm - Højde 8,5/9,4cm
Materiale: 100% stål

S-krog messing fra MOUD Home. Brug disse flotte enkle s-
kroge på badeværelset til dine håndklæder, i køkkenet til dine
viskestykker eller i soveværelset til dit tøj. 

S-krogene er fremstilling af god holdbar stål, hvor de
efterfølgende er belagt med smuk messing. 

S-Kroge er et kæmpe hit i de danske hjem, da det er en nem
måde at give rummet et eksklusivt look. 

S-Krog Messing

8,5 cm

9,4 cm

2,5 cm

3,4 cm

3,5 cm

3,5 cm



Artigo serien
Artigo er et stel, som er udviklet i Portugal,
med respekt for det gamle, traditionelle
håndværk og med et moderne twist, som
giver denne serie masser af kant og
personlighed. 

Alt er 100% håndlavet og håndmalet, form
og farve vil variere en del fra skål til skål,
så alle skåle er et unikt kunstværk. Stellet
er malet med skønne hvide og grå
nuancer, som varierer smukt, det er også
netop variationen, som giver en flot
dynamik til din borddækning.



Navn: Artigo skål
Mål: Dia. 15 cm - Højde 7 cm
Materiale: Stentøj

Hvis du ønsker dig smukke skåle, som er helt unikke og kan
give masser af personlighed til dit køkken og borddækning, så
er det disse smukke keramik skåle, du skal købe. Designet er
klassiske striber med et lækkert håndmalet touch. Størrelsen
Ø15 cm er super anvendelig, brug den til alt lige fra
morgenmadsskål, suppeskål til snackskål.

Er du også en af dem, som nyder at tilføre din hverdag
borddækning lidt ekstra stil og luksus med smukke krus, skåle
og tallerkner, så er disse skåle lige noget for dig. Med Artigo
skåle har du smukke skåle, som vil forskønne dit bord ved
enhver lejlighed. Lad endeligt disse skønne Artigo skåle stå
fremme på en hylde i køkkenet, de vil give stil og personlighed
til rummet.

Artigo skål

15 cm

7 cm



Stellet er malet med skønne hvide og grå nuancer, som
varierer smukt, det er også netop variationen fra tallerken til
tallerken, som giver en flot dynamik til din borddækning.

Smukke tallerkner, som er helt unikke og kan give masser af
personlighed til dit køkken og borddækning, så er det disse
smukke keramik tallerkner, du skal købe. Designet er klassiske
striber med et lækkert håndmalet touch.

Med Artigo tallerkner har du smukke tallerkner, som vil
forskønne dit bord ved enhver lejlighed. Lad endeligt disse
skønne tallerkener stå fremme på en hylde i køkkenet, de vil
give stil og personlighed til rummet.

Navn: Artigo dessert / dyb / middag tallerkner
Mål: Dia. 17 / 22 / 27 cm - Højde 1 / 4,5 / 2,5 cm
Materiale: Stentøj

Artigo tallerkner

17 cm
27 cmDesserttallerken

Middagstallerken

22 cm
Dybtallerken



Hvis du ønsker dig smukke krus, som er helt unikke og kan
give masser af personlighed i dit køkken, så er det disse
smukke stentøjskrus, du skal købe. 

Designet er klassiske striber med et lækkert håndmalet touch.
Forestil dig at starte dagen med at drikke din morgenkaffe
eller te af dette skønne krus, eller nyd en kop varm kakao i
sofaen. 
Lad endeligt disse skønne keramik krus stå fremme på en
hylde i køkkenet, de vil give stil til rummet.

Navn: Artigo krus
Mål: Dia. 10 cm - Højde 10 cm
Materiale: Stentøj

Artigo krus

10 cm
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