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Micael Bindefeld dukar upp med servisen Aspvik
Micael Bindefeld, Sveriges främste festarrangör, är känd för sina ikoniska och
vackert dukade bord. Micaels stora passion för porslin och intresse för dukningar
har gjort att han nu, tillsammans med Fyrklövern, lanserar servisen Aspvik.
Aspvik, som är namngiven efter Micaels sommarparadis, består av 24 delar inklusive en
barnservis – Aspvik junior. Kollektionen har ett klassiskt, tidlöst och romantiskt
formspråk med en ostindisk touch och genomsyras av Micaels stora passion för porslin
och det dukade bordet.
Inspirationen till designen har han hämtat från sin mormors egenhändigt målade
porslin och alla resor han gjort världen över. I den lekfulla barnkollektionen, som är
designad för Micaels tvååriga son Simeon, syns även illustrationer av Micaels älskade
katter Isaac och Gustaf.
- Jag är besatt av porslin och vackra dukningar. När jag arrangerar middagsbjudningar så
utgår jag alltid från dukningen, där detaljerna gör den stora skillnaden. När jag fick
förfrågan om att formge en helt egen servis tvekade jag inte en sekund, säger Micael
Bindefeld.
Servisen går i blått och vitt och är formgiven med några av Micaels favoritblommor:
pioner, hortensia, vallmo och förgätmigej. Alla dessa blommor växer i hans privata
trädgård på Aspvik i Stockholms skärgård. De ljuva illustrationerna är gjorda av Anna
Handell.
Aspviks breda sortiment bjuder in till generösa fester och kreativa dukningar. En av
designidéerna är att servisen ska kunna mixas och matchas med olika delar inom serien
eller med annat porslin.
- Det finns egentligen inga rätt eller fel när det kommer till dukning. Duka gärna på höjden
med kakfat på fot eller gör ett vackert blomsterarrangemang i soppterrinen! Blanda
Aspviks mörkblå delar med de ljusare och komplettera med något ärvt på bordet som
mormors silverbestick, säger Micael.
Den funktionella servisen håller en mycket hög kvalitet i finaste fältspatporslin och tål såväl
maskindisk som mikrovågsugn.
- Vi är oerhört stolta över att Micael, med sin breda erfarenhet och stora intresse för porslin,
valt att göra det här samarbetet med oss. Micael står för kvalitét och varje liten detalj i
designen är mycket noga genomtänkt, säger Anna Kertes, Director Innovation Product &
Communication på Fyrklövern AB.
Micael Bindefelds bästa dukningstips:

•

En vacker bordsduk är alltid en bra investering. Komplettera med servettringar och
matchande servetter. Duken kan ofta ge porslinet en helt ny dimension.

•

Duka gärna på höjden. Skapa ett generöst och välkomnande intryck med höga
blomstervaser på bordet, som ställs åt sidan när gästerna satt sig. Eller gör ett härligt
blomsterarrangemang i soppterrinen.

•

Gå på känsla, våga och var personlig! Sätt fram mormors arvegods bredvid såsskålen.

•

Fynda härliga dukningsdetaljer på dina resor. Ge dig ut med öppet sinne på
inspirerande lokala marknader.

•

Mixa och matcha porslinet med en kreativ känsla och blanda gammalt och nytt.

Aspvik finns för försäljning från och med 2018-06-26 på www.fyrklovern.se.
Design och koncept: Micael Bindefeld.
Illustration och grafisk formgivning: Anna Handell.
För sortimentslista och priser samt högupplösta bilder, vänligen besök: https://bit.ly/2sPhJiP
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