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Lagom till Formex på Älvsjömässan lanserar designfi rman 
Rotor i Borås sin nya kollektion: »Made in Sweden«.

– Turister och affärsresenärer efterfrågar i allt högre grad 
svensktillverkad design av hög kvalitet. De vill hitta något 
som är unikt. Kollektionen är också utmärkt för svenska 
exportföretag. 

– Hela Rotors kollektion är svensktillverkad. Nu har vi 
gått vidare och gjort en ny serie blågula souvenirer. Produk-
ter som är både användbara och ett glatt minne från Sveri-
gevistelsen, säger Magnus Forthmeiier, som tillsammans med 
Pia Ottosson-Björklund designat kollektionen.

»Made in Sweden« lanseras på Formex på Älvsjömässan 
i Stockholm 12–15 januari 2006, i Rotors monter C09:10. 
Den kommer senare att fi nnas på turistbyråer, turistshopar, 
hotell och designbutiker.

Hela kollektionen är producerad i Sverige (Skåne och 
Borås området).

– Det är viktigt, våra kunder efterfrågar designade turist-
souvenirer som är tillverkade i landet. Här fi nns sedan länge 
ett utvecklat hantverkskunnande i kombination med en god 
design och kvalitet. 

– Det ligger också i linje med Sveriges satsning på turist-
näringen. Turisten ska inte bara vara nöjd med besöket i 
landet, utan också dra sig till minnes de goda dagarna när 
han eller hon torkar disken med vår handduk, säger Magnus 
Forthmeiier.

För mer information:
www.rotordesign.se
bjorkforthrotor@swipnet.se
Magnus Forthmeiier 033-10 75 55 
Monter C 09:10 på Formex, Älvsjömässan

Rotor lanserar ny kollektion: 

»Made in Sweden«

Rotors nya kollektion »Made in Sweden« omfattar sex 
nya produkter:
• En mugg i stengods i gul respektive blå glasyr med vit 
krona
• Äggkoppar i gul respektive blå glasyr med vit krona
• En gullaserad bock i björkträ med tryckt blå krona
• Ett nytt textilmönster tryckt på en kökshandduk 
respektive förkläde i bomull/lin
• En minnesbok/fotoalbum från Sverige »Images of 
Sweden«. De första 18 sidorna innehåller en diger 

faktasamling på engelska om 
Sverige samt bilder på svenskt 
vardagsliv av frilansfotografen 
Jeanette Larsson. Här fi nns 
även rikligt med plats för att 
sätta in egna foton. Format
240 x 400 mm. 

Björkforth AB
Bryggaregatan 10
SE-503 38 Borås


