


Succén med Karbad i blomsterskrud som lanserades på Stockholm Furniture Fair 2011 har 
lett till två uppföljare. Karbad är ett fristående badkar på lejonfötter där utsidan är klädd med 
ett mosaikmönster formgivet av Solklippa & Skogh. 

Inspirationen till mönstren kom under en resa till staden Überlingen i Tyskland hösten 2011. 
Kvällspromenaden förgylldes av ensamma ekar utslängda mitt i åkrarna och klängande 
roshäckar som hävde sig över murarna för att avslöja praktfulla rosor och nyponfrukter. 

Karbad vänder och vrider på vår uppfattning om en dekorativ yta. Det finns en längtan hos 
många att hitta mönster som förstärker vår personlighet. Fantasin eggar oss att föreställa ett 
varmt bad omsluten av detta kraftfulla träds slingrande mönster.

”Solklippa & Skogh” utgörs av konstnärsduon Emelie Solklippa och Hanna Westin Skogh.
De träffades år 2006 under utbildning på Gävle Konstskola. 
Drivkraften är förkärleken till mosaik som hantverk och viljan är att inspirera till nya 
användningsområden med mosaik i Norden.

Karbad 
Nyponros & Ekollon

Mosaic Sweden är Sveriges första renodlade varumärke för mosaik och har på kort tid blivit uppskattade experter 
inom detta område. Med egen import av mer än 200 olika mosaiker distribueras mosaiken genom återförsäljare 
och den egna konceptbutiken på Artillerigatan 38 i Stockholm. Sedan starten för snart fyra år sedan har Mosaic 
Sweden genom konstnärsduon Solklippa & Skogh också formgivit och skapat utsmyckning av privata och 
offentliga miljöer. Projekten har innefattat väggmosaiker för entréer i nybyggda bostadsområden och samarbeten 
med arkitekter där man ritat allt ifrån leopardmönstrade mosaikfonder till paisleymönstrade väggmosaiker. 

Det är dags att presentera detta underbara material i en ny tappning med en skandinavisk touch. 
Mer mosaik åt folket!

För ytterligare information kontakta: Emelie Solklippa, Mosaic Sweden, Artillerigatan 38, 114 45 Stockholm, 
tel: 08-647 13 75, mob: 0762-34 33 24, info@mosaicsweden.se, www.mosaicsweden.se

Högupplöst bildmaterial finns fritt att använda i samband med redaktionell text om Mosaic Sweden. 
http://mosaicsweden.com/swe/press.php (Foto:Maria Macri)
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