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Gense i lekfullt samarbete med Littlephant
Gense presenterar stolt inför julen 2015, ett barnset med mönster framtaget i samarbete med designern och
illustratören Camilla Lundsten. Setet består av en skål med en unikt framtagen dekor samt Genses ikoniska
bestick Focus de Luxe, för barn.
– Vilket fantastiskt uppdrag att få vara med och fira ett så både gott och vackert bestick för barn! Vissa saker är
tidlösa och väl avvägda, så som Folke Arströms design. Jag jobbar lite mer färgglatt och figurativt när jag formger,
men jag hoppas innerligt att skålen, där det finns härliga saker att upptäcka under måltidens gång, kommer att
göra ätande både roligt och njutbart för alla små, menar Camilla Lundsten.
Genses ikoniska bestick Focus de Luxe som medföljer i det unikt framtagna barnsetet, är ett bestick med
fantastisk historia. Folke Arström designade år 1955 modellen som då bland annat listades som ”ett av de 100
bäst designade föremålen i modern tid” av tidningen New York Times. Idag är dess form och utseende en klassisk
produkt som återfinnes i många designmedvetnas hem världen över.
– Camillas lekfullhet och starka grafiska uttryck passar som hand i handsken med Genses ikoniska Focus de Luxe,
säger Genses marknads- och produktchef, Monica Törnqvist.
Skålen är tillverkad i melamin och besticken är gjorda i rostfritt stål samt
POM-plast. Ett set består av 4 delar: skål, barnkniv, barngaffel och barnsked.
Pris: 599 kronor. Genses sortiment finns tillgängligt i välsorterade glas- och
presentbutiker.
Om Littlephant
Littlephant gör smarta, färgstarka produkter producerade med hänsyn till
miljö och människa. Produkterna ska göra vardagen enklare, roligare och
inspirerar både vuxna och barn till att använda sin egen kreativitet vare sig
det handlar om att duka ett inbjudande bord, kreera något eget av tygerna,ha
en funktionell väska som både är snygg och sorterar allting väl, välja
pedagogiska leksaker som utvecklar barn, eller kläder som gör det roligare att
klä på sig. Bakom varje produkt finns en genomtänkt tanke, ett omsorgsfullt
arbete och hantverk.
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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.

