Lehdistötiedote
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Kulho –
ikiaikainen muoto
Kulho on ollut tärkeä osa päivittäistä ruokailuamme jo ihmiskunnan alkuajoista. Tämä astian perikuva on ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin: universaali ja monipuolinen kulho edustaa terveellistä elämää ja kestäviä arvoja – puhtaasti syömistä, rentoja illanistujaisia sekä hyvää, tasapainoista elämää.

Erilaiset kulhot ovat toimivan astiaston perusta. Ne ovat osa aamiaista, lounasta ja illallista,
ja ne ovat myös käteviä välipala-astioita.
Kulhon pyöreä muoto kutsuu koskettamaan, ja
sitä on miellyttävä pitää kädessä. Käytännöllinen kulho on täydellinen kumppani rentoon,
moderniin ruokailuun. Se sopii niin kattamiseen kuin tarjoiluun, ja siinä on kätevä säilyttää pikkuesineitä. Kulhot innostavat yhdistelemään ja luomaan uutta pöytäkulttuuria.
Iittalan ydinajatuksena on tarjota ratkaisuja
jokapäiväisiin tarpeisiin. Monipuolinen valikoima kattamisen tuotteita keskittyy olennaiseen ja jättää tilaa mielikuvitukselle.
Iittalan kulhovalikoima täydentyi keväällä
2017 Teema Tiimi -sarjan tuotteilla. Nyt Teema Tiimi jatkaa trendikkään kulhoruoan
juhlistamista: kokoelma kasvaa kolmella
uudella kulholla, jotka sopivat sekä ruokailuun että tarjoiluun.

Teema Tiimin osat on suunniteltu eri kulttuurien ruokailutapoja kunnioittaen ja ne sopivat
täydentämään esimerkiksi Iittalan klassikkoa,
Kaj Franckin vuonna 1952 suunnittelemaa
Teema-sarjaa. Teema Tiimin suunnitelleiden
nuorten muotoilijoiden juuret ovat Aasiassa,
ja kokoelmaa täydentävät valitut Heikki
Orvolan sekä Harri Koskisen astiat.
Teeman ja Teema Tiimin valkoiset osat tuovat
ruokapöytään modernin ja tyylikkään ilmeen,
jota täydentää uusi, pilkuilla kuvioitu duoharmaa väri. Valkoinen ja harmaa sopivat
kauniisti yhteen ja niihin on helppo yhdistää
muita Iittalan värejä, kuvioita ja materiaaleja,
kuten värillistä lasia. Valkoiset ja duo-harmaat
astiat antavat tilaa raaka-aineiden väreille ja
nostavat ruoat arvoiselleen jalustalle.

Tuote- ja hintatiedot:

Teema Tiimi -kulho
9 cm valkoinen, 12,90 €

Teema Tiimi -kulho
12 cm valkoinen, 14,90 €

UUSI Teema Tiimi -kulho
15 cm valkoinen, 17,90 €

UUSI Teema Tiimi -kulho
0,33 l valkoinen, 17,50 €

UUSI Teema Tiimi syvä lautanen
20 cm valkoinen, 22,90 €

Teema-kulho
15 cm Valkoinen, 14,60 €

Teema syvä lautanen
21 cm valkoinen, 16,50 €

UUSI Teema Tiimi -kulho
12 cm duo-harmaa, 16,90 €

UUSI Teema Tiimi -kulho
15 cm duo-harmaa, 19,90 €

UUSI Teema Tiimi syvä lautanen
20 cm duo-harmaa, 24,90 €

Teema syvä lautanen
21 cm duo-harmaa, 16,50 €

Uutuuksien toimitukset: tammikuu 2018.
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UUSI Teema Tiimi -kulho
0,33 l duo-harmaa, 18,90 €

Teema-kulho
15 cm duo-harmaa, 15,90 €

