
“PICCADILLY” EDUSTAA UUTTA MUOTOILUA 
- Pernilla Wahlgrenin ja Sagaformin ainutlaatuinen yhteistyöprojekti 

Sagaformin uusi ”Piccadilly” on koristeellinen ja toimiva tuotesarja ruokapöytään. Sarjan on 
suunnitellut rakastettu taiteilija, suunnittelija ja luova yrittäjä Pernilla Wahlgren yhteistyössä 
palkitun muotoilijan Ann-Carin Wiktorssonin kanssa yksinoikeudella Sagaformille. 

Ann-Carin on saanut inspiraatiota Pernillan ruoanlaittoharrastuksesta ja hänen järjestämistään 
suurista illallisjuhlista – sosiaalisista tilaisuuksista, joissa tarjoillaan runsaita, monipuolisia ruokalajeja. 
Piccadilly-sarjan astioissa voidaan sekä kypsentää että tarjoilla ruokaa – kaikki astiat on suunniteltu 
luomaan kaunis kattaus mukavia yhdessäolon hetkiä varten. 

– Perheemme on suuri, ja nautimme kaikki ruuasta ja ruuanlaitosta. Ruokapöydän ääreen 
kerääntyy joka päivä suuri joukko. Olen jo pitkään kaivannut kauniisti muotoiltuja ja käyttökelpoisia 
tarjoiluastioita, jotka toimivat sekä uunissa että pöydässä – ja tietenkin yhdessä. Nyt voin sekoittaa 
ja yhdistellä muotoja ja värejä loputtomasti ja luoda sekä kauniin että käytännöllisen kattauksen. 
Sarja on värikäs, eloisa ja sydämellinen, vähän kuin minä, sanoo Pernilla Wahlgren nauraen. 

Muotokieli on luonnon inspiroimaa, mikä ilmenee orgaanisissa muodoissa ja herttaisessa 
hedekuvioinnissa, joka toistuu tyylikkään harkittuna yksityiskohtana. Tuotteet toimivat hyvin sekä 
erikseen että yhdessä ja lukemattomina eri yhdistelminä. Sarjaa on saatavana kolmea pastellisävyä: 
roosa, hiekka ja turkoosi. 

– Ihailen suuresti Ann-Carinin Piccadillyn kanssa tekemää työtä. Hän on onnistunut täydellisesti 
toteuttamaan näkemykseni ja luonut tuotteita, jotka eivät ole vain kauniita, vaan myös toimivia ja 
kestäviä, jatkaa Pernilla. 

Pernilla Wahlgren
Pernilla Wahlgren on yksi Ruotsin rakastetuimmista persoonista. Hänet tunnetaan erityisesti 
taiteilijana ja luovana yrittäjänä, jolla on monta rautaa tulessa. Hän on laulaja, näyttelijä, liikkeenom-
istaja, suunnittelija ja ruokakirjailija. Lisäksi hän on neljän lapsen äiti, pitää yhtä ruotsin menestyk-
sekkäimmistä blogeista ja tekee podcasteja, joissa ruoanlaitto ja sisustus ovat toistuvia teemoja. 
Todellisen läpimurtonsa laulajana Pernilla teki Euroviisuissa vuonna 1985. Yleisön suosikki ”Piccadilly 
Circus” saavutti suurta suosiota ja saa nyt vuorostaan antaa nimensä Sagaformin uudelle tuotesarjalle. 

Ann-Carin Wiktorsson
Ann-Carin on palkittu tuotesuunnittelija, joka on opiskellut Göteborgin taideteollisessa korkea-
koulussa HDK:ssa ja Lontoon Royal College of Artissa. Ruoka on hänen intohimonsa, ja hän onkin 
suunnitellut monia suosittuja keittiötuotteita. Ann-Carin saa inspiraatiota ja motivaatiota arkielämästä. 
Hän luo muotoja, jotka ovat toimivia, miellyttäviä käsitellä ja kauniita katsella – eli iloksi käyttäjälleen. 



5017308 Annoskulho, 2kpl, pinkki    Ø 130 mm H 65 mm   22,90 €

5017322 Annoskulho, 2kpl, hiekka   Ø 130 mm H 65 mm   22,90 €

5017321 Annoskulho, 2kpl, turkoosi   Ø 130mm H 65 mm   22,90 €

5017309 Pyöreäuunivuoka, hiekka    230 x 285 mm H 55 mm   27,90 €

5017310 Suorakaide uunivuoka, hiekka   385 x 270mm H65 mm   49,90 €

5017311 Piirakkavuoka, pinkki    Ø 280 mm H 45 mm   29,90 €

5017320 Piirakkavuoka, turkoosi    Ø 280 mm H45 mm   29,90 €

5017312 Tarjoiluvati, turkoosi    370 x 275 mm H 43-65 mm  49,90 €

5017313 Kulho, pinkki     Ø 250 mm H 80 mm   29,90 €

5017314 Kulho, turkoosi     Ø 250 mm H 80 mm   29,90 €

5017323 Tarjoilukulho, 2kpl, turkoosi   130 x 175 mm H 40 mm   19,90 €

5017324 Tarjoilukulho, 2kpl, hiekka   130 x 175 mm H 40 mm   19,90 €

5017307 Tarjoilukulho, 2kpl, pinkki   130 x 175 mm H 40 mm   19,90 €
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