
 

 

 

 

Hösten är blå 

15 augusti, 2013 

 

 

I höst är Kosta Boda exotiskt. Med toner av blått, lila och grönt tar vi oss an hösten fyllda 

av energi och livslust. Med uttrycksfulla och personliga färger och former vill vi vara en 

förlängning av dig och den du är. Vi ger dig lekfulla och excentriska produkter i sann 

Kosta Boda-anda och vi gör det med en färgglad touch.  

 

 

Hattparad 

Design by Kjell Engman 

Återigen har Kjell Engman lyckats skapa vackra glasskulpturer med en historia för att 

pryda våra hem. Med sin Hattparad, bestående av modellerna Derby, Shell och Bell, tar 

Kjell oss med på en resa till de traditionella Engelska hästtävlingarna, bland kungligheter 

och adel, där hattar av dylika modeller kan ses åt både höger och vänster.  

Både Derby, Shell och Bell är givetvis målade på karaktäristiskt Kjell-vis med Kjells 

favoritfärger.  

Pris 599 sek.  

 

Cupcake 

Design by Anna Ehrner 

Serien cupcake består av två skålar i olika storlekar samt en värmeljuslykta eller miniskål 

om du så vill. Med sin räfflade finish har skålarna den klassiska formen av en cupcake 

men du kan givetvis fylla dem med vad du vill.  



Serien kommer i tre höstiga färger, en mörkt turkos, en djup lila och en klassiskt kornblå. 

Vilken blir din favorit? 

Liten skål/ljuslykta 149 sek, Mellan skål 299 sek, Stor skål 399 sek. 

 

Make up your kitchen 

Design by Åsa Jungnelius 

Åsa Jungnelius är drottningen av glitter och glamour och i sommar ger hon oss en 

glammigare vardag med sin serie Make Up Your Kitchen. Dessa glas passar lika bra till 

saft och bullar som när du vill piffa upp falukorven en alldeles vanlig, ordinär, underbar 

tisdagskväll. Självklart går glasen att diska i maskin för den lyxen vill vi unna oss! 

Pris 249 sek för 3-pack. 

 

Make Up 

Design by Åsa Jungnelius 

Åsa Jungnelius bygger vidare på sin samling av läppstift, nagellack och hotlips. Höstens 

färg är en lek med ögat och vår uppfattning. Lila, blå eller grön beroende på ljus och 

vinkel gör färgen Amethyst till något alldeles extra.  

Serien utökas i höst med ett nytt kvinnligt attribut, skon! Och inte vilka skor som helst 

utan den högklackade stiletten och den trendiga kilklacken. 

Make Up Shoe presenteras i tre olika modeller och färgställningar varav en är säsongens 

Make Up-färg, Amethyst.  

Pris Make Up Mini Läppstift/Nagellack 399 sek, Make Up Läppstift/Nagellack 999 sek, 

Hotlips 499 sek, Sko 499 sek. 

 

Basket 

Design by Anna Ehrner 

Det prisbelönta fatet Basket har med sin lekfulla form, nyskapande design och skarpa 

färger blivit en succé världen över. I höst utökas familjen med två nya färger, en kornblå 

och en klassiskt röd.  

Många är de hem vars accentfärger är just blått eller rött och vad kan vara en bättre 

”pricken-över-i:et” i inredningen eller julfirandet än en blå eller röd Basket? 

Pris liten 549 sek, stor 699 sek. 



Open Minds Champagneglas 

Design by Ulrica Hydman-Vallien 

Samlingsserien Open Minds får nu sällskap av ytterligare glas, denna gång för 

Champagne. Som alltid är det Ulricas karaktäristiska ansikte som får pryda glasets ben 

med en väl avvägd champagneflute som krona på verket. Glasen kommer i färgerna vitt, 

svart, klarglas, rosa och blått; från och med nästa år kommer en ny färg att lanseras varje 

år.  

Pris 1 199 sek. 

 

By Me 

Design by Martti Rytkönen 

Vi följer upp vårens nyhet By Me med nya färger för hösten. Smokey Grey, Deep Purple 

samt årets färg Emerald Green har fått pryda de populära skålarna på fot. I höst fyller vi 

dem med valnötter, skumtomtar eller kanske ett blockljus? Precis som förra säsongen är 

valet ditt och möjligheterna oändliga! 

Pris 399 sek.  

 

Skull Orange 

Design by Ludvig Löfgren 

Vid det här laget är det inte många som inte känner igen Ludvig Löfgrens karaktäristiska 

Skull för Kosta Boda som sedan tidigare finns i färgerna klar, grön, röd och lila. I år 

släpps den i en limiterad specialutgåva, pumpaorange med tydliga associationer till 

Halloween.  

Pris 249 sek. 

 

Limiterat konstglas 

 

Maidenhood 

Design by Kjell Engman 

I höst lanseras inte mindre än nio nya limiterade konstglas av Kjell Engman. Maidenhood 

är den färgsprakande, kurviga och starka kvinnan; en hondjävul med ljuva änglavingar 

som kommer i tre färgställningar, gul, blå och röd. 



Limiterad upplaga à 100 stycken per färg, pris 19 000 sek. 

 

Check Man 

Design by Kjell Engman 

Den bredaxlade mannen har blivit ett av Kjells starka signum och i år lanseras tre nya 

herrar i spräckliga kostymer som nu även pryds av änglavingar och djävulshorn. Check 

Man finns i rött, blått och turkost.  

Limiterad upplaga à 100 stycken per färg, pris 18 000 sek. 

 

Angels 

Design by Kjell Engman 

På senare år har änglar blivit ett allt vanligare inslag i Kjells konst och de ses ofta i hans 

utställningar. I en limiterad utgåva kommer nu Angels. En gracil och vacker ängel i målat 

klarglas med frostade vingar och en ställning av järn där den svävar tryggt och lugnt. 

Oerhört vacker i ett fönster med dagens ljus som träffar ängeln och letar sig vidare in i 

rummet.  

Angels finns i en blå/turkos färgställning, en röd/blå och en klar, samtliga med frostade 

vita vingar.  

Limiterad upplaga à 100 per färg, pris 9 500 sek.  

 

Blue Moon 

Design by Bertil Vallien 

I skulpturen Blue Moon har Bertil fångat en del av Cosmos som tryggt vakar över 

människan; eller är det hot som tränger ner mot människan? Betraktaren avgör.  Allt i 

toner av klassiskt Bertil-blått och guld.  

Limiterad upplaga à 100 stycken, pris 14 000 sek. 

 

Blue Planet 

Design by Bertil Vallien 

Som ett spjut, eller för all del en halv båt, sticker den upp Blue Planet. Fylld av några av 

de attribut vi så starkt förknippar med Bertil Vallien.  

Här finns den röda mannen, planeten med sina tvinnade trådar och stegen som tar oss 



vidare, framåt, uppåt.  

Limiterad upplaga à 100 stycken, pris 10 000 sek. 

 

Brainstorm Play 

Design by Bertil Vallien 

Tavlan Brainstorm av Bertil Vallien har snabbt blivit en stor favorit bland många samlare. 

I år får uppföljaren ett ljusare uttryck och här blandas frostade och klara brains, glödande 

orangea med blå eller svarta. Kontraster och surrealism så som vi är vana att se Bertils 

alster.  

Limiterad upplaga à 60 stycken, pris 26 000 sek. 

 

Super Egg 

Design by Bertil Vallien 

Med sitt Super Egg i två färgställningar flirtar Bertil med 80-talets retrovibbar.  Med sin 

naturliga form och mjuka färgställning blir Super Egg snabbt en favorit som tar för sig 

och fyller sin plats, oavsett var den är placerad. Finns i en klar och en frostad variant.  

Limiterad upplaga à 100 stycken per färg, pris 12 000 sek. 

 

 

 

 

Bilder på alla nyheter hittar du på http://violet.bright-server.net/assetbank-okb/, som du 

också når via www.kostaboda.se/press/bildbank  

 

 

 

För ytterligare information kontakta gärna Jenny Sundqvist, Chef  Produktutveckling & 

Marknad.  

Tel: +46 478 346 19. E-post: jenny.sundqvist@orrefors.se eller Sarah Andersson, 

Marknadskommunikatör, Tel +46 478 345 60. E-post: sarah.andersson@orrefors.se 
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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. Vi är Nordens största glasbruksgrupp 

med en historia som sträcker sig tillbaka till 1742. 

Hjärtat i verksamheten finns på glasbruket i Kosta. Genuin bruksmiljö med närhet till hantverket och 

formgivarna. Vid vårt bruk bedriver vi även en omfattande turism- och upplevelseverksamhet som årligen 

lockar över en miljon besökare. 

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. 

www.kostaboda.se 

http://www.kostaboda.com/se/besoek-oss/glasbruken/kosta.html

