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PRESSMEDDELANDE 

LENA BERGSTRÖM 
Lena Bergström är en framgångsrik 
designer och glasformgivare. Lena 

Bergströms glaskollektioner har 

t i l lde la ts f le ra in ternat ione l la 

u tmärke lser och kan ses på 

designmuseer runt om i världen. 

Hennes formspråk kännetecknas av 

rena, moderna och arkitektoniska 

f o r m e r m e d s t a r k a g r a f i s k a 

kontraster. I sin formgivning utmanar 

hon glasets egenskaper och på ett 

lekfullt sätt utvecklar hon traditionella 

tekniker och designideal.

DUKA MED 
NORDISK  
ROMANTIK 
Under hösten kompletteras Orrefors största succéserie Carat med nya 
delar och användningsområden. Lena Bergström har utgått från estetik i 
kombination med god funktion då hon utvecklat serveringsdelar i Carat. 
En tårtspade och ett serveringsbestick vars gnistrande handtag förstärker 
känslan av högtid och festlighet. Ett tårtfat för vacker uppläggning och 
servering samt en större klotformad vas i limiterad upplaga. 

Med inspiration från juveler och ädelstenar har Lena Bergström förnyat 
den slipade kristallen med glasserien Carat. Den distinkta asymmetriska 
slipningen speglar vår samtid men doftar också nordisk romantik.  

Ljusstaken står på trygg fot och glittrar fast den inte är tänd. Med ben likt 
slipade diamanter staplade på varandra som fulländas av en stilren 
ljushållare i mässing eller rostfritt stål. Ljusstakens olika storlekar bildar 
en harmonisk trio som kan växa till en hel skog i slipad kristall. De låga 
glittriga ljuslyktorna kontrasterar fint till de höga ljusstakarna. Som små 
juveler. En liten och en stor. 

Så låt kristallen den fina bli en del av både vardag och fest!  
Finns i butik i september.

CARAT  
SALLADSBESTICK 

6590177 
H 260 mm Ø 68 mm 

1490:-/2-pack



CARAT 
KLOTVAS STOR 
6590113 
Limited edition 500 ex 
H 250 mm Ø 305 mm 
7990:- 
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