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Kvalitetsrammer til dine favoritplakater
Der er godt nyt til landets plakat- og kunstfans. Det har længe været umuligt at støve en kvalitetsramme op,
som både passer i størrelse og materiale til tidens fede plakater. Det besluttede duroen bag I LOVE MY
TYPE sig for at gøre noget ved.
”Lige fra starten fik vi mange spørgsmål om, hvor man kunne købe pæne rammer, som passede til vores
plakater. Vi tjekkede markedet ud uden større held. Hvis ikke det var kvaliteten, den var gal med, så var det
materialet eller farven. Og så tænkte vi: Vi laver dem sgu bare selv!”, fortæller Kathrine Højriis, grafisk designer
og stifter af I LOVE MY TYPE.
Sådan opstod ideen. De første par paller rammer blev udsolgt med lynets hast, og det gav blod på tanden.
”Vi startede forsigtigt ud med rammer i matsort og eg. Nu har vi udvidet udvalget til også at omfatte kobber
og messing, som man ser overalt i interiør og indretning lige nu,” siger Kathrine Højriis.
Rammerne findes i fire størrelser: 30x40, A3, 50x70 cm og 70x100 cm og forhandles via webshoppen:
ilovemytype.com/da/rammer til priser fra 200-500 kr.
Det er også muligt at blive forhandler af I LOVE MY TYPE’s rammer, og de findes allerede i en række
butikker rundt om i landet.
Ny kollektion af plakater

Det startede med en kollektion af plakater for et års tid siden. I foråret dukkede endnu en kollektion af op, og I
LOVE MY TYPE har netop lagt sidst hånd på den næste, som ikke kun vil indeholde de tydelige henvisninger til
typografien men også andre grafisk elementer.
Og det stopper ikke her. For der er flere spændende tiltag i støbeskeen.
”Vi har arbejdet hårdt på at skabe nogle helt nye produktserier, som dog stadig bærer I LOVE MY TYPE’s tydelige DNA. Min kærlighed til typografi ligger så dybt i mig og mit arbejde, at jeg aldrig slipper den. Det er inkodet
i vores navn, og det er bl.a. i typografien, jeg henter min inspiration. Vi glæder os til at kunne løfte sløret for,
hvad vi har arbejdet på,” siger Kathrine Højriis.
Læs mere og se hele kollektionen på ilovemytype.com
I LOVE MY TYPE blev grundlagt i sommeren 2013. Grafisk designer Kathrine Højriis har med I LOVE MY TYPE
realiseret en drøm om at kombinere hendes passion for selvudvikling med hendes interesse for design og
indretning. I dag følger mere end 22.000 fans med på Facebook, og plakaterne er kendt i både Danmark og
udlandet.
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Kathrine Højriis, kathrine@ilovemytype.com, telefon 22662309.

