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Seria Rosendahl RÅ – zaprojektowana przez słynnego szefa kuchni 

Jespera Vollmera – kucharza duńskiej rodziny królewskiej, 

założyciela restauracji RÅ na Borholmie, właściciela szkoły 

gotowania oraz jurora Masterchef.

Doniczki Rosendahl, czyli jak być 

eko po skandynawsku. 

Signe Wenneberg jest pisarką 

i influencerką, wierzy, że życie, 

krótki czas, który jest nam dany 

powinniśmy poświęcić na 

stworzenie czegoś użytecznego, 

funkcjonalnego, ważnego. Od 

ponad dwóch dekad Signe 

poświęca się tematom ochrony 

środowiska i zrównoważonej 

produkcji. Inspiracje do 

stworzenia tego projektu wynikały 

przede wszystkim z tego, że Signe 

jest zapaloną ogrodniczką 

i roślinną entuzjastką – rośliny i ich 

pozytywny wpływ na środowisko, 

jak również na nasze otoczenie to 

jej życiowa pasja. Wenneberg 

zaproponowała marce Rosendahl 

koncept, wedle którego doniczki 

będą tworzone z materiałów 

pozyskiwanych w zrównoważony 

sposób. Główną ideą projektu jest 

to, aby pozwolić roślinom rosnąć 

w naczyniach, które reprezentują 

krąg życia w naturze. 

Doniczki w 100% podlegają 

recyklingowi, sprawdzą się tak 

samo na zewnątrz, jak i wewnątrz, 

są bardzo lekkie i wytrzymałe. 

Cały projekt jest fantastyczną 

historią o kreatywności, 

zaangażowaniu i lokalnej 

produkcji. Surowiec pozyskiwany 

jest z odpadów zbieranych 

w duńskim Randers, następnie 

przetwarzany w pobliskim 

mieście Langå, i w końcu 

wykorzystany do ostatecznej 

produkcji w Juelsminde, 

znajdującym się na południu 

Danii. Co ciekawe, każdy kilogram 

ponownie wykorzystanego 

plastiku oszczędza planecie emisji 

dodatkowych 2,2 kg CO2. 

Po wykorzystaniu, doniczki można 

poddać recyklingowi, w imię 

głównej idei projektu.
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Z tej okazji w roku 2021 powstała 

limitowana wersja wykonana ze 

skrawków różnych rodzajów drewna, 

oznaczona dodatkowo specjalnym logo 

„70 lat”.

Słynna małpka Monkey Kay Bojesena 

obchodzi w tym roku swoje 70. Urodziny. 

Pierwszy raz pokazano ją oficjalnie na 

targach meblowych w 1951 roku i od tego 

momentu stała się absolutną ikoną 

skandynawskiego designu. 
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KählerOmaggioNuovo

Omaggio Nuovo – rzemiosło, 

tradycja i proces rękodzieła są 

tak samo ważne, jak produkt 

końcowy…

Omaggio Nuovo to powiew 

świeżości w całej serii 

Omaggio. Inspiracje zostały 

zaczerpnięte z archiwum 

marki Kahler i powołane do 

życia z szacunkiem do 

wcześniejszych projektów. 

Nowe kombinacje 

kolorystyczne zostały 

połączone z kolorem 

bazowym we wnętrzu 

wazonów, a nowe propozycje 

wzorów i pasków zdobiących 

powierzchnię wazonów to 

subtelne wariacje na temat 

klasycznych projektów. Ciepłe 

odcienie barw wazonów 

z serii Omaggio Nuovo 

inspirowane są narodowym 

nordyckim stylem 

romantycznym – jest to wyraz 

poszanowania dla tradycji 

i przeszłości projektowej. 
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