
Lindform lanserar multifunktionella vaser

I över tio år har Lindform producerat vaser med förkärlek till keramik. Nu adderar företaget ytterligare två serier, Straw och FlowerSeed till
sitt sortiment av vackra vaser. Inspirationen till den multifunktionella vasen Straw, som med sin genomtänkta design likväl kan användas
som både skål och ljushållare, har Marita hämtat från barndomen.

- Min mamma älskade att skapa arrangemang i vackra skålar. För att skapa sina fina blomsterarrangemang utan att använda
stickmassa, hade hon en hållare i glas som hon lade ner i en vacker skål. Nu har jag skapat min tolkning och förenklat skapandet.
Genom hålen i locket på skålen får blommorna ett bra och vackert stöd till att stå som en bukett, berättar Marita Lindholm designer och
grundare Lindform.

Straw kommer i tre färger, svart, sand och stonestripe samt i två olika storlekar.

Förutom Straw släpper Lindform ytterligare en nyhet – FlowerSeed. Inspirationen till vasen har Marita hämtat från naturen. Från de
böljande sanddynorna på stranden till eukalyptusens organiska form. Resultatet är en vas med mjuka och oregelbundna former och kanter.

FlowerSeed no 1 kommer i tre färger, svart, sand och greenmelange.

Lindform är ett svenskt familjeföretag grundat av Marita Lindholm år 2007. Varumärket Lindform kännetecknas av ett sortiment av vaser med
skandinavisk design, inspirerad av den nordiska naturens organiska toner och enkla formspråk med influenser från det japanska minimalistiska
formspråket. Vaserna är handgjorda och tillverkas av blyfri lera med fokus på kvalitet och hållbarhet. EKO-vänlig produktion med bra arbetsvillkor är en
viktig del i valet av samarbetspartners i Portugal och Thailand. Lindform’s produkter finns till försäljning i utvalda butiker, hotell och restauranger runt om i
världen. Samtliga produkter finns att köpa online på www.lindform-home.se.

För ytterligare information och utlån, vänligen kontakta:
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