Inför öppningen av den nya Flaggskeppsbutiken lanserar Kasthall Rapsåker – en limiterad utgåva från Ilse Crawfords Grönskakollektion.
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KASTHALL ÖPPNAR
FLAGGSKEPPSBUTIK I MALMÖ
Den 15 oktober intar Kasthall södra Skåne och öppnar en flaggskeppsbutik på
Baltzarsgatan 28 i Malmö. Inför öppningen lanserar Kasthall Rapsåker – en
limiterad utgåva från Ilse Crawfords Grönska-kollektion. Mattan är framtagen av
Ilse Crawford och Kasthall som en hyllning till de skånska rapsfälten.
Hösten 2012 öppnades Kasthalls första flaggskeppsbutik på Ingmar
Bergmans gata 4 i Stockholm. Sedan dess har mattkreatörerna öppnat ett
Showroom på Manhattan i New York, en butik i Breraområdet i Milano samt
ett showroom i Göteborg. Nu intar Kasthall Malmö och öppnar sin andra
flaggskeppsbutik. Med läget i Skåne blir tillgängligheten större för besökare

från både södra Sverige och Danmark.
- Vi såg Malmö som ett naturligt val när vi diskuterade läget för vår nästa
butik. Malmö är generellt en designintresserad stad med ett kontinentalt läge
med tanke på närheten till Köpenhamn. Dessutom finns det många
arkitektbyråer på båda sidor av sundet som vi redan idag samarbetar med,
säger Annika Rutegård, Kasthalls retailchef.
I butiken i Malmö kommer kunder att få ta del av en stor del av Kasthalls
sortiment av vävda och tuftade mattor men även kunna måttbeställa sin egen
Kasthallmatta utifrån förvalda mönster och färgkartor.
Rapsåker är formgivaren Ilse Crawfords Rapsåker hyllning till de skånska
rapsfälten
Kasthall har både en egen designstudio och samarbetar med olika
internationella designers. En sådan designer är brittiska formgivaren Ilse
Crawford som tillsammans med Kasthalls designteam tagit fram en kollektion
mattor under namnet Grönska. Grönskakollektionen är inspirerad av det
svenska landskapet runt Kasthalls fabrik i Västergötland och är en hyllning
till naturens vackra färger och Kasthalls hantverk.

- När vi berättade för Ilse att vi skulle öppna en butik i Malmö så kom givetvis
Skånes vackra landskap med de klargula rapsfälten på tal. Utifrån det samtalet
och efterföljande samtal växte mattan Rapsåker fram där vi utgår från de
skiftningar man kan se i de skånska rapsfälten när solen lyser på dem. Just
färgsättningen har varit något vi arbetat med länge då Ilse är extremt duktig och
känslig vad gäller färgsättning, säger Lena Jiseborn, Designchef på Kasthall.
Rapsåker baseras på mattan Åker från Kasthalls Grönska-kollektion. Åker är
en tuftad matta i ren ull med inslag av lin. De horisontella blocken, med dess
olika strukturer, tekniker och subtila färgnyanser och tekniker bildar

tillsammans ett landskap av de texturer och färger som återfinns på den
jordbruksmark som omger Kasthallfabriken. I Rapsåker som går i gula toner
har man adderat till lite mer linnegarn i kompositionen för att uppnå en mer
"solig" yta. Som när solen skiner på rapsfältet i Skåne och för att tydligare
framhäva de skiftningar man ser i en rapsåker.
Rapsåker
Rapsåker är en handtuftad bouclématta i ren ull och lin med en lugghöjd på
ca 13 mm. Mattan kommer enbart att göras i 5 utgåvor. Pris per matta är 50
000 kr.
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Det anrika designvarumärket Kasthall grundades 1889 i Kinna, Västra Sverige.
Kasthall är ett globalt och världsledande företag inom mattor och textila golv och
är representerade i 30 länder med showrooms i Stockholm, Milano och New
York. Trots att Kasthall verkar globalt, sker all produktion i fabriken i Kinna där
också Kasthall Design Studio finns. Detta, tillsammans med designsamarbeten
världen över, ger oss möjlighet att skapa unika mattor för den globala
interiörvärlden. Kasthall erbjuder ovärderligt hantverk med fokus på hållbarhet i
både privata och offentliga utrymmen. Kasthall är kunglig hovleverantör till
Sveriges Kungahus.
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