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Piilopaikka Pakkanen – viileyttä ja talvista
huuruavaa hengitystä
Arabian Piilopaikka Pakkanen -sesonkiastiasto on kuin ikkuna
talviseen metsämaisemaan. Suunnittelija Piia Keto peitti
Piilopaikalle tunnusomaiset maisemat valkoisten hankien alle ja
piirsi esiin lumihanget ja paukkuvan pakkasen.

Piilopaikka on rakastetun Arctican
muodoille suunniteltu retrohenkinen kuosi
täynnä viehättäviä yksityiskohtia. Tuttu
mustavalkoinen kuvio saa talveksi 2015
ylleen lumipeitteen ja tehosteväriksi
sinisen.
”Talvi tarjoaa hyvin erilaisia piilopaikkoja
kuin kesä. Mielikuvitukselle ja yleisille
harhaluuloille on puhallettu henkeä
tuomalla jääkarhu seikkailemaan Suomen
luontoon. Sininen väritys valittiin
tukemaan viileyttä ja talvista huuruavaa
hengitystä”, kuvailee suunnittelija Piia
Keto.
Piilopaikka Pakkasen uutuuskuoseissa
nautitaan talvisista puuhista. Matalassa
kupissa jääkarhu on kävelyllä
lumihiutaleiden kimalluksessa, mukissa
tyttö luistelee metsän eläinten seurassa.
Soikeassa tarjoiluvadissa karhu on
löytänyt unilleen piilopaikan havupesästä.
Kaatimessa hanget korkeat nietokset ovat
houkutelleet tytön mäenlaskuun. Iso
lautanen on saanut reunakoristeekseen
talvisia tähkiä, pienemmässä lautasessa
lumihiutale on vallannut koko lautasen.

Piilopaikka Pakkasen osat sopivat
yhdisteltäväksi niin mustavalkoisen
Piilopaikan kuin valkoisten Arctican
astioidenkin kanssa.
Ideat Pakkasen kuvioihin syntyivät
Rovaniemellä, missä Piia Keto vietti
talvisen kuukauden taiteilija-asunnossa:
”Katselin joka päivä luonnon tosi-tv:tä
ikkunoiden leveydeltä; oravaa, joka
tarkasti ruokavarastojaan ja siirteli niitä
turvaan variksen tarkkaillessa tilannetta.
Jälkiä, jotka painuivat hankeen ja
risteilivät polkuina pitkin pihamaata. Puita,
jotka seisoivat järkähtämättöminä
aloillaan antaen vain hieman periksi
oksillaan lepäävälle lumelle. Saatoin vain
kuvitella, millaista elämää lumen alla
vietettiin”, kertoo Piia Keto.
Arcticaan on tullut myös uutuus, valkoinen
vati, joka sopii niin Arctican, Piilopaikan
kuin Piilopaikka Pakkasenkin isoille
mukeille ja kupeille.
Toimitukset alkaen 1.10.2015.
Saatavana rajoitetun ajan.

KoKo kirsikka
Vuonna 2014 joulunsesongin ajaksi
lanseeratut kirsikan sävyiset KoKo -astiat
tuovat tänäkin jouluna kaamosajan
herkkuhetkiin ripauksen juhlatunnelmaa.
Joulun sesonkivärissä on saatavilla muki
ja kulho, jotka sopivat glögi- ja
kahvikattauksiin tai vaikkapa manteleiden,
rusinoiden ja joulumakeisten tarjoiluun.
Iso kirsikan värinen KoKo-lautanen tuo
tarjoilu- tai katelautasenakin syvyyttä
kattaukseen.
Koko-sarjan ovat suunnitelleet Kristina
Riska ja Kati Tuominen-Niittylä.
Toimitukset alkaen 1.10.2015.
Saatavana rajoitetun ajan.

Piia Keto
Suunnittelija Piia Keto (s.1978) on
vaatetusalan artesaani sekä
Taideteollisesta korkeakoulusta
valmistunut tekstiilitaiteen maisteri. Keto
on myös toinen Kaksitvå-vaatemerkin
perustajista ja on suunnitellut vaatteita,
asusteita ja sisustustarvikkeita. Nykyisin
hän työskentelee kansainvälisesti
erilaisten pintojen kuvittajana. Piia Kedon
kuvittama Piilopaikka-kuosi on koristanut
Arctica-astioita Arabian valikoimissa
tammikuusta 2013 lähtien.

Tuote- ja suositushintatiedot

Piilopaikka lautanen 26 cm
Pakkanen, SVH 28,70 €

Piilopaikka lautanen 20 cm
Pakkanen, SVH 25,60 €

Piilopaikka muki 0,4 l Pakkanen,
SVH 20,10 €

Piilopaikka kuppi 0,3 l
Pakkanen, SVH 18,00 €

Piilopaikka tarjoiluvati 29,5 cm
Pakkanen, SVH 44,00 €

Piilopaikka kaadin 1 l Pakkanen,
SVH 59,20 €

Arctica vati 17 cm,
SVH 12,00 €
Toimitukset 1.10.2015
Saatavana rajoitetun ajan.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
Nina Colliander | viestintäpäällikkö
Puh. 0204395181
nina.colliander@fiskars.com
www.arabia.fi
Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.

Tuote- ja suositushintatiedot

KoKo kirsikka lautanen 27cm,
SVH 17,60 €

KoKo kirsikka kulho S 0,5 l,
SVH 14,40 €

Toimitukset 1.10.2015
Saatavana rajoitetun ajan.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
Nina Colliander | viestintäpäällikkö
Puh. 0204395181
nina.colliander@fiskars.com
www.arabia.fi
Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.

KoKo kirsikka muki 0,35 l,
SVH 14,40 €

