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Mainio Sarastus – uusi pinottava
astiasarja Arabialta
Mainio Sarastus on Arabian uusi pinottava astiasarja, jossa voi niin tarjoilla, valmistaa kuin säilyttää ruokaa. Monikäyttöiseen astiasarjaan kuuluu valikoima erikokoisia keraamisia lautasia, kuppeja ja kulhoja. Astiasarjan kaikki osat pinoutuvat
keskenään: lautaset sopivat kansiksi ja kulhot sekä kupit säilytysastioiksi. Osat on
myös helppo pinota tehokkaasti sisäkkäin pieneen tilaan.

Astiasarjan täysin uusi muoto, Mainio, on
uusi innovaatio, jonka syntyyn ovat vaikuttaneet kaupungistuminen ja pienet kodit.
Yhden ja kahden hengen kotitalouksien
määrä on kasvussa ja kotien tilat pienenevät. Mainio-astiasarjan kehitys lähti
liikkeelle ajatuksesta luoda rento astiasto,
jota voi käyttää monipuolisesti, pienet tilat
huomioiden.
Arabian omat asiantuntijat muotoilu- ja
tuotekehitystiimeissä halusivat suunnitella
kokonaan uuden astiaston, joka olisi
kevyt, helppokäyttöinen ja pinottava:
astiasarja, jossa käytännöllisyys, monikäyttöisyys ja kestävyys yhdistyvät.
“Halusimme ajatella astioita laajemmin
kuin vain ruoan esillepanon kautta. Keraaminen astia on monikäyttöinen, jos sen
suunnittelee sellaiseksi – moni käyttää jo
nyt lautasia kansina ja kulhoja ruuan
säilytyksessä, mutta osat eivät ehkä asetu
aivan paikoilleen. Halusimme luoda kon-

septin, joka toimii täydellisesti,” kertoo
Arabian muotoilupäällikkö Irina Viippola,
joka toimi astiasarjan pääsuunnittelijana.
Mainio-astioiden koriste, Sarastus, sai
inspiraationsa vanhasta, Raija Uosikkisen vuonna 1965 suunnittelemasta Ivalokoristeesta. Lopputuloksena syntyi käsin
piirretty mustavalkoinen ja pelkistetty
Sarastus-koriste, jossa alkuperäisen
Ivalo-koristeen viivat palloineen asettuvat
uuteen järjestykseen, mutta säilyttävät
esikuvansa rytmin. Koristeen ajattomuus
on saanut kiitosta testiryhmiltä. Sarastuskoriste symboloi valon voimaa ja asettaa
ruoan visuaaliseen keskiöön lautasella.
“Sarastus voi olla aamun auringonsäteissä tai illan varjoissa. Se puhuttelee pimeydessä elävää suomalaista, jolle valo
merkitsee elinvoimaa ja onnea”, perustelee Viippola Sarastus-koristeen visuaalisuutta.

Uunista pöytään ja pakastimeen
Mainio-astiat ovat erityisen käytännöllisiä
mitoituksensa ansiosta: ne ovat kevyitä
käyttää ja näppäriä tiskata tai järjestää
astianpesukoneeseen. Astiat on lisäksi
suunniteltu uunin- ja pakastimenkestäviksi, ja niissä voi säilyttää ruokaa. Lautaset
asettuvat kulhojen ja kuppien kansiksi
juuri, eikä melkein.
Arabia toteutti uuden astiasarjan suunnittelun pohjaksi useita laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia*, pääasiassa Suomessa
alkaen vuodesta 2015. Tutkimuksissa
selvitettiin niin brändiin kuin itse astioihin
liittyviä seikkoja. Tulokset osoittivat tarpeen muun muassa monikäyttöisyydelle,
säilytettävyydelle pienissä tiloissa sekä
yhdisteltävyydelle ja kuvion
ajattomuudelle.

Mainio Sarastus -astiasarja koostuu neljästä lautasesta (11, 15, 19, 25 cm), mukista ja kupista (0,17 ja 0,3 l) sekä kolmesta kulhosta (13 cm, 17 cm ja 23 cm).
Lisäksi sarjaa täydentävät valkoiset Mainio-lautaset ilman koristetta kahdessa
koossa (19 ja 25 cm). Kauppoihin Mainiot
saapuvat tammikuussa 2018.

* Tutkimukset tehtiin vuosien 2015 ja
2016 aikana. Tutkimukset toteutti Fiskars
Finland Oy Ab.

Arabia on yksi Suomen tunnetuimmista ja
rakastetuimmista tuotemerkeistä. Jo yli
140 vuoden ajan Arabialla on ollut vahva
sija suomalaisissa kodeissa kattaen sekä
arjen että juhlan. Astiasarjojen kokoonpano ja muotoilu ovat seuranneet aikaansa
ajattomasti. Arabian ja muotoilijoiden
lähtökohtana on aina ollut astioiden kauneus, laadukkuus ja käytännöllisyys.
Arabian astiat keräävät ihmiset yhteen
nauttimaan ruoasta ja yhdessäolosta,
sukupolvesta toiseen.

Arabia. Kattaa koko elämän.

Tuote- ja suositushintatiedot Mainio Sarastus

Muki 0,3 l, 13,90 €

Kuppi 0,17 l, 10,90 €

Lautanen 11,5 cm, 10,90 €

Kulho 13 cm, 12,90 €

Kulho 17 cm, 18,90 €

Kulho 23 cm, 39,90 €

Lautanen 15 cm, 11,90 €

Lautanen 19 cm, 12,90 €

Lautanen 25 cm, 18,90 €

Tuote- ja suositushintatiedot Mainio valkoinen

Lautanen 19 cm, 11,90 €

Toimitukset 2.1.2018 alkaen.
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Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.

Lautanen 25 cm, 15,90 €

