Lehdistötiedote
Marraskuu 2015

Arabian 24h Avec verhoutuu
purppuraan
Arabian astiasarja 24h Avec on saanut uuden värin, Purppuran.
Kaunista uutuuslautasta saa kolmessa koossa.

24h-astiat täyttävät ensi vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi sarja saa ylleen kauniin purppuraisen Avec-kuvion.
24h Avec Purppura -lautaset saapuvat
kauppoihin tammikuussa 2016. Kokoina
ovat halkaisijaltaan 20 ja 26 senttimetrin
matalat lautaset sekä 24-senttinen syvä
lautanen.
Purppura on muodoltaan Heikki Orvolan
ja väriltään sekä kuvioltaan Kati Tuominen-Niittylän käsialaa.
Orvolan suunnittelemaa 24h-astiasarjaa
saa edelleen valkoisena. Samaa muotoa
saa myös väreissä ja koristeltuna Tuokio-,
Usva- ja Iltalaulu-sarjoina, joihin valkoinen
24h on helppo yhdistää.
Sarjojen eri värejä, kuvioita ja kokoja voi
kukin yhdistellä omien mieltymysten mukaan.

24h kestää tunteja ja vuosikymmeniä

Arabia on kattanut suomalaisten pöytiä jo
yli 140 vuotta.

Helposti lähestyttävää muotokieltä edustavan 24h-sarjan selkeät, yksinkertaiset
muodot ja vähäeleinen käytännöllisyys
miellyttävät silmää vuodesta toiseen.

Arabian astiasarjojen kokoonpano ja
muotoilu ovat vuosien mittaan seuranneet
aikansa ilmiöitä ja kauneusihanteita, muotoilun lähtökohtana aina ollut kauneus,
laadukkuus ja käytännöllisyys.

Alun perin Orvola sunnitteli astiat omaan
käyttöönsä. Sattumien kautta astiat löysivät tiensä Arabian sarjatuotantoon vuonna 1996. Design Plus -palkittu sarja nimettiin käyttötarkoituksensa mukaisesti:
24h – astioita päivän jokaiselle tunnille.
24h-sarjaan kuuluu valikoima mukeja,
kuppeja, lautasia ja tarjoiluosia. Ne ovat
kaikki uunin-, mikroaaltouunin- ja konepesun kestäviä.

Arabian vanhat astiat ovat haluttuja keräilykohteita ja niitä yhdistellään rohkeasti
uusiin astioihin – näin kattauksista luodaan ainutlaatuisia.
Arabian astiat keräävät ihmiset kokoon
nauttimaan ruoasta ja yhdessäolosta.

Arabia. Kattaa koko elämän.

Muotoilija Heikki Orvola

Muotoilija Kati TuominenNiittylä

Professori Heikki Orvola (s. 1943) on
toiminut Arabian taideosastolla vuodesta
1987 lähtien. Hän on erikoistunut teolliseen sarjatuotantoon (Moreeni, Illusia,
24h ja Lumi). Orvola on muotoilija, jolle
puhdaslinjaisuus ja loppuun asti viimeistellyt yksityiskohdat ovat äärimmäisen
tärkeitä. Orvola on saanut lukuisia palkintoja, kuten Kaj Franck – muotoilupalkinnon, Pro Finlandia –mitalin ja Design Plus
–palkinnon. Professorin arvonimen muotoilija vastaanotti vuonna 2002.

Kati Tuominen-Niittylä (1947) aloitti Arabialla vuonna 1980. Hänen minimalistinen
ja ajaton muotokielensä ilmenee lukuisissa sarjatuotantoon (Koko yhteistyössä
Kristina Riskan kanssa) tulleissa tuotteissa ja uniikkiteoksissa. Kati on palkittu
muun muassa kahdesti Minossa, vuonna
1998 Grand Prix:lla sekä kunniamaininnalla ja vuonna 2002 kultamitalilla. Kati on
osallistunut useisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

Tuote- ja suositushintatiedot

24h Avec lautanen 26cm purppura,
SVH 19,40 €
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24h Avec lautanen 26cm purppura,
SVH 14,60 €

24h Avec lautanen 26cm purppura,
SVH 19,40 €

