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Ett bestick med karaktär
Gense relanserar nu stolt i samarbete med internationellt erkända designern Paola Navone det stilrena och
eleganta besticket Amo.
Amo som kom till genom ett möte mellan anrika Gense och färgstarka Paola Navone är en produkt som
kanaliserar essensen av de två ikonernas möte. Efter att Genses marknadschef, Monica Törnqvist, på en utställning
förälskat sig i ett porslin signerat Navone såddes ett frö om att i framtiden finna ett gemensamt projekt.
Fröet grodde till en idé och på magkänsla kontaktade Gense Paola Navone, där man uttryckte företagets
beundran över Navones stilistiska formspråk och öppnade då också upp för ett eventuellt samarbete. Svaret lät
sig inte dröja och kort efter att man hört av sig kom ett svar. Navone var intresserad och ett möte bokades.
Vid första sammankomsten pratades det om vikten att hålla produkter stilrena, ett ämne som ligger Paola
Navone varmt om hjärtat. Efter att Monica Törnqvist, på begäran av Paola Navone själv, fått berätta den långa
versionen gällande Genses historia och pionjära arbete kring designersamarbeten stod det klart att ett färgstarkt
samarbete skulle inledas.
Besticket som nu uppdaterats, är en drömsk fusion mellan Genses kvalité och gedigna hantverk, samt Navones
stilrena formspråk. Med en stark anknytning till havet och i synnerhet Navones ikoniska fisk, är Amo onekligen
ett bestick med stor karaktär där den eleganta formen skapar en perfekt balans mellan bestickets matta finish
och lekfulla design.
Genses sortiment finns tillgängligt i välsorterade glas- och presentbutiker.
För ytterligare information vänligen kontakta: Spalt PR, Rebeckah Stensson.
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GENSE är en akronym av Gustav Eriksson NySilverfabrik i Eskilstuna. Företaget, som är Sveriges äldsta aktiva aktiebolag och en av Europas
ledande besticktillverkare, grundades 1856 och det första besticket lanserades på 1930-talet. Utmärkande för besticken är den tidlösa designen,
elegansen och den höga kvaliteten i material och finish. Gense tillverkar bestick och gåvoartiklar i rostfritt stål samt gjutjärnsprodukter för köket.

