
Fyrklövern presenterar Åsas Tomtejul glögg- och kaffeserie & Diamond mingelserie

Åsas Tomtejul glögg- och kaffeserie 
- Lys upp vintermörkret med julens härligaste tomtar! 

Fyrklövern presenterar en ny glögg- och kaffeserie, Åsas Tomtejul. I serien finns alla komponenter för att skapa den perfekta julkänslan.
Kollektionen består av glögg- och kaffemuggar, assietter och hjärtformade skålar i två olika storlekar. Till serien tillhör även ett vackert kakfat
på fot och två olika sorters ljusstakar.

Tomtarna på Fyrklöverns julserie Åsas Tomtejul i fältspatporslin har illustrerats av konstnären Anne Rooslien, efter Åsa Götanders kända
ulltomtar. I granarna som omger de små tomtarna finns inslag av äkta guld. Åsa startade sin Tomtebod i Örnaholm i Småland 1983. Där
tillverkas de flesta av tomtarna i rena naturmaterial som ull, filt och fårskinn från Gotland. Inspirationen hämtar hon från Smålands djupa
skogar. Hennes härliga tomtar är mycket populära och har blivit ett ständigt inslag i många hem på julen.



Diamond mingelserie 
- Diamonds for your table

Diamond är en unik mingelserie från Fyrklövern som består av 10 lyxiga delar. Serien passar till vilka festligheter som helst, till välkomstdrinken
och tilltugget som till nyårsbubblet. 

Serien består av fat, skålar, tallrikar, ljushållare, skedar, salt– och pepparkar, vaser och champagnekupor. Kollektionen har allt som behövs för
att göra några av livets viktigaste stunder extra minnesvärda och glamourösa.

Porslinets dekor är inspirerad av diamantens slipningar och har ett lätt upphöjt grafiskt mönster i vitt som omsluts av handmålat 18 karats guld.
Några av delarna i serien har inspirerats av diamantens ljusskiftningar som avbildats i ett grått, pärlemorskimrande mönster. 

Kollektionen är ett samarbete mellan Fyrklövern och Dyrberg/Kern. Det danska smyckesföretaget står för passion, kreativitet och kvalitet.
Företagets unika produkter säljs idag i över 30 länder runt om i världen. Det var diamanten som blev den självklara inspirationen för
formgivarduon Gitte Dyrberg och Henning Kern när de skapade Diamond tillsammans med Fyrklövern. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 


