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KoKo XS –kulhojen uudet
värit vievät ajatukset
jäätelökesään
Arabian KoKo-sarjan XS-kulhoihin tulee kevään kunniaksi kolme uutta, inspiroivaa väriä. Suositut ja monipuoliset neljänneslitran kulhot saa ensi kesän sesonkiin sahramin, niityn ja vaalean pinkin sävyissä.

Muodoiltaan modernit, keittiössä ja kokatessa kätevät ja kattauksessa houkuttelevat KoKo XS -kulhot tarjoavat uudenlaista
yhdistelyn vapautta ja sopivat helposti
myös muiden astioiden seuraan.
KoKo-sarjan ideana on kannustaa näyttämään omaa persoonaa sekä elämään
eri sesonkien ja hetkien mukaan.
Uudet herkulliset XS-kulhojen värit, sahrami, niitty ja vaalea pinkki, sulautuvat
vaikkapa kesäpäivän jäätelöhetkiin. "Kokoa vapaasti oma jäätelöannos omaan
suosikki-KoKoon" on kesällä 2016 KoKosarjan motto.
KoKo - värien leikki
Kristina Riskan ja Kati TuominenNiittylän vuonna 2005 suunnittelemat
KoKo-sarjan osat edustavat graafisessa
minimalismissaan yhdistelyn vapautta
houkuttelevin värein ja modernein muodoin. 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.
Astiat ovat uunin-, mikroaaltouunin- ja
konepesun kestäviä.
KoKon XS-kulhot sahramin, niityn ja pinkin väreissä ovat valikoimissa kesäkauden: 15.4.–31.8.2016.

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
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 hopeamitalin..
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

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

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

Kausituote. Toimitukset 15.4.-31.8.2016.
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Koko XS kulho 0,25l sahrami,
SVH 12,60 €

