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PRESSMEDDELANDE

ERIKA LAGERBIELKE  
Er ika Lagerb ie lke ( f . 1960) 
samarbetar sedan 1982 med 
Orrefors och är professor i 
glasdesign. Erikas glas har ett 
sensuellt och stilrent formspråk 
med tydlig materialkänsla.  
 
Erika säger själv att hon designar 
för alla sinnen. Hon vill att glaset 
ska framhäva drycken, ha bra 
balans och vara en fröjd för ögat. 
 
Bland succéerna finns Intermezzo, 
Merlot, Difference och nu senast 
Beer som alla vunnit designpriser.

ORREFORS IPA 
VANN DESIGNPRIS 
ERIKA LAGERBIELKE TOG IDAG EMOT 
HEDERSPRISET FOLKETS VAL FÖR 
BÄSTA DESIGN PÅ FORMEX-MÄSSAN  
 
Det är för glaset IPA som Erika Lagerbielke har vunnit det 
prestigefyllda designpriset Formex Formidable 2016. Glaset IPA ingår 
i den populära serien Beer och har inte bara vunnit Folkets val utan är 
redan en storsäljare. Serien Beer omfattar flera olika ölglas speciellt 
utformade för Ale, Pilsner, Lager samt prisvinnande IPA.

”I min designprocess arbetar jag med ögonblicket när drycken 
och glaset möter användaren. Vad händer då, vad vill man 
uppleva? Glaset IPA lyfter fram doft och smak i ett IPA-öl och 
känslan av hantverksöl.” 
- Erika Lagerbielke, formgivare på Orrefors

På Formex pressfrukost korades vinnarna till Formex Formidable 
2016. Hederpriset Folkets val röstas fram av allmänheten och i år 
vann Orrefors IPA. Priset premierar föremål som kombinerar 
tidstypiskt design, inneboende kvalitet och som lockar till användning.

”Tack alla som röstade på IPA, ert val vann” 
- Erika Lagerbielke, formgivare på Orrefors
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LADDA NED HÖGUPPLÖSTA BILDER 
FRÅN FORMEX FORMIDABLE OCH 
PÅ ORREFORS BEER IPA 
https://www.dropbox.com/sh/
agtt446hf8mbsad/
AABboLmBD4eV9pf1SCHbSsafa?dl=0  
 
ORREFORS BILDBANK  
http://okb.assetbank-server.com 

ORREFORS - KATALOG 2016  
https://www.dropbox.com/s/
4zw5y05u4aimdfb/Orrefors%20-
%20Catalog%202016%20-
%20Highres.pdf?dl=0

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

6312007 NYHET  
Beer IPA 47 cl 4-p  
H 150mm Ø 85mm 

PRIS I BUTIK 
499 SEK för 4-pack

IPA är i grund och botten en ale, ett 
överjäst öl, och borde därför komma 
bäst till sin rätt i ett rakt högt ale-glas, 
men det stämmer inte. Stor mängd 
humle och malt ger mycket doft och 
smak och oftast högre alkoholhalt, det 
gör att oönskade restdofter av svavel 
som annars finns i en ale inte märks. 
Därför kan ett IPA-glas gärna ha en 
form som inte döljer något utan lyfter 
fram doft och smak genom att det 
sluter sig vid mynningen.  
 - Erika Lagerbielke, professor i 
glasdesign 
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