Lehdistötiedote
Toukokuu 2016

Jäätelökestit uusiksi herkullisen värisillä KoKo XS kulhoilla
Arabian KoKo-sarja on saanut aurinkoisten päivien kunniaksi kolme
uutta, herkullista väriä XS-kulhoihin. Suositut ja monipuoliset neljänneslitran kulhot ovat nyt saatavilla kaupoista sahramin, niityn ja
vaalean pinkin sävyissä.

Muodoiltaan modernit, keittiössä ja kokatessa kätevät ja kattauksessa houkuttelevat KoKo XS -kulhot ovat tänä kesänä
saatavilla uusissa herkullisissa sesonkiväreissä: sahraminkeltaisena, niitynvihreänä
ja vaaleana pinkkinä. Kulhot tarjoavat
uudenlaista yhdistelyn vapautta ja sopivat
vaivattomasti erilaisiin astiasarjoihin.

KoKo-sarjan osat edustavat graafisessa
minimalismissaan yhdistelyn vapautta
houkuttelevin värein ja modernein muodoin.

KoKo-sarjan ideana on kannustaa näyttämään omaa persoonaa sekä elämään
eri sesonkien ja hetkien mukaan.

Sarjan ideana on alusta alkaen ollut värien leikki ja astioiden väriskaala, joka
vaihtelee trendien mukaan. KoKo-sarjaan
kuuluu laaja valikoima mukeja, lautasia,
kulhoja ja tarjoiluosia. Värit toteuttavat
KoKon omintakeista perusfilosofiaa –
yhdistele vapaasti.

KoKo – värien leikki

KoKo keikautti jäätelökestit uusiksi

Kristina Riskan ja Kati TuominenNiittylän vuonna 2005 suunnittelemat

Vastikään kauppoihin saapuneet, inspiroi-

vat XS-kulhojen värit sulautuvat erinomaisesti aurinkoisten päivien jäätelöhetkiin.
Sopivasti alkanutta kesää ajatellen huippukokki Jyrki Sukula on suunnitellut
suomalaisista Jymy-jäätelömauista nipun
inspiroivia reseptejä jäätelöherkkuihin,
tarjoiltavaksi värikkäistä ja iloisista KoKokulhoista.

Inspiroivat KoKo-kattaukset sekä Jyrki
Sukulan Jymy-jäätelöreseptiikkaa:
www.arabiakoko.fi

Arabia
Arabia on kattanut suomalaisten pöytiä jo
yli 140 vuotta. Arabian astiasarjojen kokoonpano ja muotoilu ovat vuosien mittaan seuranneet aikansa ilmiöitä ja kauneusihanteita, muotoilun lähtökohtana
aina ollut ajaton kauneus, laadukkuus ja
käytännöllisyys.
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.

Muotoilijat Kristina Riska ja Kati
Tuominen-Niittylä

Jymy – suomalainen luomujäätelö

Kristina Riska (1960) on työskennellyt
Arabialla ensimmäistä kertaa vuonna
1984. Hän on keskittynyt luomaan ennen
kaikkea keraamisia uniikkiteoksia. Uniikkiteosten ohella Riska on suunnitellut esineitä myös Arabian sarjatuotantoon (KoKo-sarja yhteistyössä Kati TuominenNiittylän kanssa). Hän on vastaanottanut
Suomi-palkinnon vuonna 1995, Medaglia
D’oro Della Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane Di Milano,
Faenza, Italia 1995 ja 2002 Minon hopea
mitalin.

Pieni suomalainen jäätelötehdas Suomisen Maito Oy Aurassa, VarsinaisSuomessa valmistaa jäätelöä ilman
kompromisseja. Jymy-jäätelö tehdään
laadukkaista, puhtaista luomuraakaaineista pitkälti käsityönä.
www.jymy.fi

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
Astiat ovat uunin-, mikroaaltouunin- ja konepesunkestäviä.

Koko XS -kulho 0,25 l niitty,
SVH 12,60 €

Koko XS -kulho 0,25 l vaalea
pinkki, SVH 12,60 €

Koko XS -kulho 0,25 l valkoinen, SVH 12,60 €
(vakiokokoelmaa)

Koko XS -kulho 0,25 l aqua,
SVH 12,60 €
(vakiokokoelmaa)

Koko XS -kulho 0,25 l sahrami,
SVH 12,60 €

Kausivärit (niitty, sahrami ja vaalea pinkki) ovat valikoimissa kuluvan kesäkauden ajan, 15.4.–31.8.2016

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
Lotta Lappalainen
Viestintä- ja PR-päällikkö
Puh. 040 547 3119
lotta.lappalainen@fiskars.com
www.arabia.fi
Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.

