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PRESSMEDDELANDE 
Platina förgyller jubileumsglaset Intermezzo Air 

Glasserien Intermezzo med den blå och frostade droppen fyller trettio år. Serien är älskad av flera 
generationer som har valt just det här glaset till fest. 30-årsjubileums firar vi med Intermezzo Air 
med platina-förgylld fot och med en genomskinlig droppe som hyllar kristallglasets klarhet. 
Intermezzo Air lanseras som champagne, balance och vin-glas. 

Luft är ett av glasets element, det och traditionen att dekorera glas med luftbubblor har varit min 
inspiration när jag har designat jubileumsglaset Intermezzo Air. Droppens silvriga ljusreflektion tas 
upp i den dubbla fotringen som har handmålats med äkta platina. Intermezzo har stark karaktär 
både med och utan färg. 
- Erika Lagerbielke, formgivare och professor i glasdesign 

Erika Lagerbielke är Orrefors servisglasdrottning. Ingen annan har formgivit så många och 
framgångsrika glasserviser för Orrefors. Bland succéerna finns Intermezzo, Merlot och Difference, 
som alla har fått fina utmärkelser för sin formgivning. Hennes glas är värda världens främsta 
restaurang Noma i Köpenhamn och öl-connoisseurer världen över älskar hennes ölglasserie Beer. 
Nyckeln till framgång är förmodligen hennes filosofi att glaset ska framhäva drycken, ha utmärkt 
balans och dessutom vara en fröjd för ögat. 

Det allra enklaste kan vara det vackraste; en fin form, ett gott hantverk, eller en droppe ren luft.  
Intermezzo Air har skapats av luft och ljus. Den karakteristiska droppen är klar och ren, det är 
sensuellt och exklusivt. Intermezzo Air är munblåst och handmålat på Kosta Glasbruk i Sverige.

Pressträff äger rum på FORMEX, monter B01:29 den 20:e augusti 11.00 med formgivare Erika 
Lagerbielke på plats. Vi finns även representerade i Kista på Promotionmässan 18-20 augusti. 

För mer information kontakta: 

Orrefors Kosta Boda AB 
Stora vägen 96, SE-360 52 Kosta, Sweden | Phone +46 478 345 00 | Fax +46 478 505 01  

Registered Office Lessebo Kommun | Registered no 556519-1300 | Vat no SE556519130001

Orrefors Kosta Boda AB är ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt bruks- och konstglas. Vi 
utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl privat som offentligt bruk under varumärkena Orrefors 
och Kosta Boda. Orrefors Kosta Boda AB ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar med ett flertal varumärken på konsument- 
och företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning och gåvor. New Wave Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
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