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L AD BLOMSTER NE
SPR INGE UD
I de senere år har en af de mest markante trends været at bringe naturen indenfor i hjemmet, og til efteråret
2018 præsenterer Kähler en helt ny og anderledes serie af vaser i serien Kabell. Kabell vaserne kommer i tre
forskellige farver med hånddekorerede blomsterdekorationer, designet af tekstildesigner Susanne Schjerning.
Vaserne er i butikkerne fra ultimo september og koster fra DKK 199,95.
Vaserne kommer i tre størrelser i farverne indigo, støvet blå og støvet rosa med dekorationer i en mørkere tone
i samme farve. De er designet med blik for det organiske og uforudsigelige, og deres florale univers gør dem
dekorative, uanset om de står med blomster eller skulpturelt for sig selv.
Vasernes organiske dekorationer byder på et blomsterunivers, der er både kreativt og umiddelbart. Vaserne
opfordrer til at bruge fantasien, skabe unikke tableauer og fornemme naturen og foråret selv på årets koldeste
og mørkeste dage.
Designeren Susanne Schjerning siger om de nye Kabell vaser;
”Det var en designproces, der begyndte med et vildt junglemønster, som gennem processen blev omdannet til
et fragmenteret, enkelt moderne og let blomstrende udtryk. De stemningsfulde dæmpede tone i tone farver er et
smukt samspil mellem den lyse matte og sprøde bundfarve glasur og mønstret i den dybere glasur. Samtidig er
vaserne i de dæmpede farver helt perfekte til de nye kulører i hjemmet.”

Dekorationerne er på en gang detaljerede, feminine og afdæmpede og har en tydelig reference til Kählers arv
og historiske arbejde med keramiske virkemidler i dekoreringer, glasurer og overflader. Historisk set spillede de
kvindelige malere en afgørende rolle i det historiske Kähler værksted. De fik ofte frie hænder til at lade kreativiteten
flyde, når de dekorerede og malede på forskellige keramiske produkter. Med inspiration fra det historiske
dekorationsarbejde lanceres denne sæson Kabell.
Susanne Schjerning siger; ”Det har været en spændende proces, der samtidig har udfordret produktionen og til
sidst har skabt et helt nyt Kähler udtryk. Det fornemmes tydeligt at hver vase er hånddekoreret og dermed unik.
Det er håndens og materialets aftryk, det giver et nyt udtryk på hver vase. Derfor navnet Kabell, som hylder det
hånddekorerede mønster.”
Inspireret af de talentfulde kvindelige malere, blandt disse Julie Kabell, som denne serie af hånddekorerede vaser
er navngivet efter, har Kählers produkter i dag stadig de samme værdier som dengang - kreativitet, kvalitet og fokus
på detaljer.

VARIANTER OG PRISER
De nye Kabell vaser fås i tre forskellige størrelser – i 12,5 cm, 19 cm og 26,5 cm i højden til hhv. DKK 199,95, DKK 349,95 og DKK 499,95. Alle priser
er vejledende udsalgspriser.
FORHANDLERE
Forhandles over hele landet i førende designbutikker, stormagasiner og i butikskæder som Magasin, Imerco og Bahne fra ultimo september samt i
Kählers egne flagship stores i Næstved og Aarhus og via webshoppen på www.kahlerdesign.com
PRESSEMATERIALE
Pressemateriale og billeder i høj opløsning kan downloades via Kählers billedbank.
KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst PR & Communication Manager Kristina Kousgaard Sørensen på kos@kahlerdesign.com eller på
tlf.nr. +45 31 10 60 66

18130 · H125
Ø80 · indigo

18131 · H190
Ø110 · indigo

18133 · H125
Ø80 · støvet blå

18132 · H265
Ø140 · indigo

18136 · H125
Ø80 · støvet rosa

18137 · H190
Ø110 · støvet rosa

18138 · H265
Ø140 · støvet rosa

18134 · H190
Ø110 · støvet blå

18135 · H265
Ø140 · støvet blå

