
Bruk. 
Muggar i  
nya färger.

This is Bruk. The new colorful collection designed by 
Kosta Boda in Småland, Sweden. kostaboda.com  

http://kostaboda.com
http://kostaboda.com


 

Bruk. Till för att användas, till 
för att mixa och matcha, till för 
att diskas i maskin. Bruk är helt 
enkelt form och funktion med 
färgstark elegans.

PRESSMEDDELANDE 

Kosta Boda utökar med mer 
porslin i succéserien Bruk. 

Bruk är konstverk gjorda för att användas – varje dag – och för 
att vara sköna att hålla i. De är skapade med stor omsorg om 
detaljerna och livslängden. Namnet Bruk syftar på ”att brukas" 
men har också anknytning till den speciella plats där allt 
började: den småländska byn Kosta med sitt gamla glasbruk, 
mitt i sagolik natur med glittrande sjöar och djupa skogar. Med 
över 275 år av samlad erfarenhet och hantverkstradition 
skapas här hållbara produkter av hög kvalitet. 

BRUKMUGGAR I FYRA NYA HÖSTFÄRGER. 
Rökgrå, havsturkos, jeansblå och vinröd är höstens nya färger  
på de populära muggarna i Bruk. Våra vackert formgivna 
porslinsmuggar levereras med ett praktiskt lock som håller 
värmen eller är ett underlägg som skyddar bordet. 

Stapelbara, tål maskindisk och mikrovågsugn. Designade för 
optimal avrinning efter diskning. Finns i vit, rökgrå, havsturkos, 
jeansblå och vinröd. Muggarna säljs i 2-pack för 299 kr. 

BRUK ESPRESSOMUGGAR FÖR VARMA DRYCKER  
OCH SMÅ APTITRETARE. 
En espresso, italiensk lungo, aptitretare eller kanske en liten 
dessert? Espressomuggen är elegant som den stora muggen, 
men lite mindre och smartare tack vare sin mångsidighet. De 
är perfekta för det goda i livet som ofta kommer i små 
portioner. 

Stapelbara, tål maskindisk och mikrovågsugn. Designade för 
optimal avrinning efter diskning. Espressomuggarna säljs i  
4-pack för 399 kr.
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NEDLADDNINGAR 

LADDA NER BILDER PÅ NYHETERNA I BRUK

LADDA NER ALLA BILDER AV BRUK

SE HELA BRUK PÅ KOSTABODA.SE

KOSTA BODA BILDBANK

KOSTA BODA KATALOG 2017

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Mugg 
Rökgrå 
7091716
H 100 mm Ø 84 mm 
299:-/2-pack

Mugg
Havsturkos 
7091717
H 100 mm Ø 84 mm 
299:-/2-pack

Mugg
Jeansblå 
7091718
H 100 mm Ø 84 mm 
299:-/2-pack

Mugg
Vinröd 
7091719
H 100 mm Ø 84 mm 
299:-/2-pack

BRUK NEW 
Design Anna Ehrner • 2017

Espressomugg
Vit 
7091702
H 65 mm Ø 65 mm 
399:-/4-pack
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