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EN VÄRLD AV IS

CASE

FYRA IDÉER SOM 
BLIVIT VERKLIGHET
Foto: Jan Jordan

HISNANDE
EXPERTIS
et du vad vi gör under de tio månader på året
som vi inte bygger hotellet i Jukkasjärvi? Genom
åren har vi fått en rad uppdrag för att skapa
olika miljöer och produkter åt kunder med vår
fantastiska is. Därigenom föddes ICEHOTEL
Creative Experience, ett produktkoncept som bygger på idén
att låta kreativiteten och isen från Torne älv upplevas i andra
former och på andra platser än Jukkasjärvi.

V

Att få vara en del av skapelsen är
alltid uppskattat. Våra iskonstnärer
liveskulpterar gärna och ofta på
olika platser och event. Med hjälp av
speciella motorsågar och isjärn får
varje skulptur sin egen prägel.
Foto: Christian Strömqvist

Hos oss kan du få skräddarsydda produkter helt utifrån ditt
event, eller produkter från vårt färdiga s ortiment – som en slags
Is à la carte. ICEHOTEL Creative Experience förverkligar allt
du önskar inom isens värld – oavsett om du vill ha hisnande
konstinstallationer, pampig rumsinteriör eller isande dricksglas.
När vi började för mer än 25 år sedan tyckte resten av världen
att vi var galna – men hos oss har hela tiden fantasin varit det
enda som har fått sätta gränser.

Tillsammans med Chanel gav vi
miljöfrågan fokus när ett 265 ton
tungt snö- och isberg från Torne älv
utsmyckade deras catwalk i Paris.

I Kiruna byggde vi ett vinterlekland,
en stor och uppskattad snö- och
ispark som vi designade helt utifrån
barns lekbeteenden.
Foto: Press SAAB

Vi brinner för att förverkliga våra
kunders spektakulära idéer. Inget
projekt är för litet eller för stort!
Varför inte frysa in en hel bil?
Foto: Paulina Holmgren | Foto omslagsbilder: Paulina Holmgren, Jan Jordan, Andreas Nilsson, Christopher Hauser, Ebba Ribbing, Arne Bergh
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Isen lyfter ditt event
Foto: Andreas Nilsson

ISEN GER FESTLIG
GULDKANT

NOBEL
NIGHTCAP
arje år anordnas
den spektakulära
Nobel NightCap,
Nobelfestens kända
efterfest i akademisk miljö– ett
magiskt tillfälle med fantasifulla
teman! Vi har under flera års tid
sett till så att efterfestens sponsorer kan exponera sina varumärken i is under festkvällen, i allt
från stora isblock till pampiga
isbarsmoduler – inslag som alltid
drar fascinerade blickar till sig.

V

CAUGHT
BY UMEÅ
år det att förmedla känslan av
norr även i ett varmt klimat?
Absolut! Inför 2014 bjöd
kulturhuvudstaden Umeå på
en lång Europaturné med syftet att väcka
nyfikenhet för Sverige, kulturhuvud
staden och det nordliga rummet i
Sverige. Vi fanns på plats för att skulptera
den svenska naturisen live i städer som
Barcelona, Paris, London, Warszawa och
Hamburg. Med den kristallklara Torneälv
isen byggdes en upplevelseplats i varje
stad, med inslag från Umeå och Sverige.
Där kunde besökaren bland annat
uppleva kontrasten mellan en svensk
sommar och vinter genom att vila i en
sommarhammock medan våra konst
närer skapade isskulpturer live.

G

Foto: Arne Bergh

Foto: Andreas Nilsson

ISEN LOCKAR
TILL INTERAKTION

ISEN NÅR 
GENOM BRUSET

MILANO
DESIGN
WEEK
nder den händelserika Möbelmässan i
Milano efterfrågades
ett starkt inslag för
att locka den medvetna publiken
till den svenska paviljongen.
Tillsammans med ICEHOTEL
designades en vacker monter
av magnifika isblock som
skapade stor uppståndelse.
Mässans besökare strömmade till
paviljongen för att se och k änna
på isen som rest hela vägen
från Jukkasjärvi, och fick under
tiden njuta av både drinkar och
champagne som serverades i
vackra isglas.
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CASE
VARFÖR ICEHOTEL?
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NATURIS FRÅN
TORNE ÄLV
Naturisens skönhet hänför och
inspirerar, varje block väljs
ut med stor omsorg direkt
från arktiska Torne älv – den
mäktigaste av Sveriges fyra
nationalälvar. Varje isblock vi
arbetar med är skapat av naturen
under ett halvår av kyla, snö och
vind, och kommer därför med
en unik berättelse om sitt ursprung. Naturis är inte bara extra
vacker, utan även mer hållbar än
konstgjord is, mycket klarare och
smälterlångsammare. Den har
en enorm förmåga att locka fram
fascination med sin prakt och
genuina skönhet, och vi är d
 ärför
väldigt stolta över att kunna dela
med oss av den allra finaste isen
till våra kunder.

ISEN HÄNFÖR

MYLLYMÄKI & DOLK
PÅ DELIKATESSTURNÉ
et är något speciellt med naturis som fryser
långsamt och är skapad av det klaraste av vatten.
Det var en av anledningarna till varför isen från
Torne älv fick vara en av de s venska delikatess
råvaror som följde mästerkocken Tommy
Myllymäki och mat- och vinexpertenJens Dolk på Mitt Köks
Sverigeresa, där de lyfte fram det bästa ur svensk mat och
dryck. Isen användes bland annat som tallrikar, som vi utformat,
men även i de härliga d
 rinkarna med äppelmust, hallonfröjd
och rabarbernektar som serverades under resans gång.

D

25 ÅR
Med över ett kvarts sekel av
erfarenhet har vi blivit ett gäng
riktiga isnördar, och skaffat oss
den allra bästa expertisen inom
vårt område. Genom åren
har vi bland annat hjälpt till
att skapa allt från skulpturer
och barer till filmkulisser och
TV-reklam i is – alltid med
finess, kunskap och stor talang.

ISEXPERTIS
Du behöver bara säga när,
var och hur du vill göra ditt
isprojekt, resten löser vi – allt
från beställning och isskörd till
leverans och nedmontering. Vi
har full koll på alla detaljer och
lämnar ingenting åt slumpen.

”Isskulpturen fick
människor att stanna upp
och fascineras. Helt magiskt!
En snackis på Östermalm och en
succé i sociala medier som bidrog
till en fantastiskt lyckad lansering.”
Manne Schagerström, CEO på reklambyrån
Animal, om när ett inverterat Eiffeltorn
inuti en gigantisk, cirka sex ton tung iskub
placerades på Östermalm i Stockholm
i samband med franska Picards
Sverigelansering.

Isens ursprung bidrog även till fascinerade gäster som
gladeligen stannade kvar för att lyssna på historien om hur
isen blir till och dess fördelar i matlagning. Dessutom såg även
den kristallklara isen till att höja det visuellt vackra när maten
serverades.
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IS À LA CARTE
VÅRT SORTIMENT
Foto: Arne Bergh

FÄRDIGA
PRODUKTER

Foto: Asaf Kliger

FÄRDIGT
ISSORTIMENT
För dig som inte vill uppfinna hjulet
på nytt har vi ett slagkraftigt sortiment
med färdiga och spännande alternativ.
Självklart kan vi anpassa och utforma de
färdiga kreationerna efter just dina önske
mål. För oss är ingen utmaning för stor,
eller för liten. Med en långsam smälttid
och kvalitet i världsklass får du produkter
som garanterat höjer upplevelsen.

Är du på jakt efter detaljer som
lyfter ditt event till nya höjder?
Vi har hela sortimentet för ditt
event, redo att paketeras och
levereras till dig. Kanske vill
du sätta en egen prägel på
våra kreationer, med en logotyp
eller ett unikt budskap.
Här är några av våra mest
populära produkter:
ISGLAS
Isglas är effektfulla inslag för ditt
event, och en garanterad snackis!
Varje isglas är 9,7 centimeter
högt och 6,5 centimeter brett,
och samma glas kan användas
för två till tre drinkar.

Foto: Paulina Holmgren

ISFAT
De enkla och vackra isfaten
förhöjer upplevelsen av måltiden.
Servera löjrom till förrätt och
sorbet med färska bär till efterrätt
– kylan får du på köpet.
BARMODULER
Vill du ha en spektakulär bar?
Beställ en eller bygg ihop flera av
våra barmoduler. Varje barmodul
är en 1 meter lång och 1,1 meter
hög. När du beställer en bar
modul följer det med 50 isglas,
och fronten på baren kan designas
med egenvald gravyr.
ISDEKORATIONER
Isdekorationer som bords
dekorationer, vid entréer och
på podium är en elegant och
uppseendeväckande utsmyckning. Våra block är 24 centimeter
långa, 19 centimeter breda och
37 centimeter höga och går att
smycka med ett valfritt motiv.

Foto: Christopher Hauser

Pssst!
Vi är ensamma om
att lagerhålla stora natur
isblock, vilket innebär
att du kan beställa dem
oavsett årstid.

ISBLOCK
Ett massivt, kristallklart isblock
från Torne älv är fascinerande
vackert och blir en spontan
samlingsplats för dina gäster.
Blocken är 1,5 meter höga, 1
meter långa och 80 centimeter
breda. Välj att presentera blocket
helt rent, med en graverad logo
type eller valfritt motiv.
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SÅ BESTÄLLER DU
UTBUD SOM PASSAR DIG

Hur hållbar är er produktion?

FRÅN TORNE ÄLV TILL DIG

Hur går det egentligen till när man beställer is?
Och hur tar man hand om isen när den väl är på plats?
Här är svaren på de allra vanligaste frågorna.

Härligt! Kanske har du redan en
idé på vad du vill göra? En isflygel,
en bil som ska byggas in i is eller
något helt annat? Vi har också ett brett sortiment
av färdiga beställningsvaror med allt från isglas
till barmoduler att välja från. Oavsett om du har
en uttänkt idé eller vill beställa från vårt färdiga
issortiment hjälper vi gärna till. Det är bara att
kontakta oss så sätter vi igång direkt.

Foto: Paulina Holmgren

Hur går tillverkningen till?
I vårt islager har vi cirka 4 000 ton
naturis från Torne älv. Oftast utgår vi
från isblock med måtten 200x100x100
centimeter men vi kan även skapa i
snis – snö och is – eller en kombination av materialen.
Ska vi bygga en fem meter hög gran i Köpenhamn gör vi
klart alla byggsatsdelar i produktionshallen i Jukkasjärvi.
Delarna märks upp och packas i skyddsplast på lastpallar
för avhämtning och sedan levereras isen direkt till den
önskade platsen, där vårt team sätter ihop produkten.

Vilken information
behöver ni av mig?
För att vi ska kunna förverkliga dina idéer och skapa
något som motsvarar och helst
överträffar dina förväntningar behöver vi en hel
del information från dig. Till att börja med vill
vi att du beskriver din idé – när, var och hur
du vill ha isen, i vilket sammanhang den ska
användas, om det är inomhus eller utomhus
och hur mycket is du vill beställa.

Jag vill ha is
till andra sidan
jordklotet! Går det?
Oavsett var i världen
eller vilken tid på året
ser vi till att leverera isen direkt till dig.
Ska isen ut i världen får den först åka
med frystransportbil till Göteborg, och
därefter med båt i fryscontainer. Allt
är möjligt!

SKRÄDDARSYTT
ELLER IS À LA
CARTE

Hur tar jag emot isen?
Oftast levereras isen i en bil som är
utrustad med bakgavellyft. Då kan du
använda en pallyft för att placera ut
isen på plats. Är det större mängder is
kan det krävas en gaffeltruck med kapacitet på 2,5
ton. Kom ihåg att kontrollera att platsen där du tänker
placera isen klarar vikten och att underlaget är helt
plant, oavsett om isen ska vara inomhus eller utomhus.

SKRÄDDARSYTT. För dig som har
en idé om ett isprojekt och behöver hjälp med genomförandet.
Foto: Ebba Ribbing

Jag vill köpa is av er.
Hur går jag till väga?

VAD VÄLJER DU?

Foto: Paulina Holmgren

SÅ FUNKAR DET

Vår is och vår produktion har en hög
hållbarhet, n
 ågot vi tycker är väldigt
viktigt. Naturis kräver i princip ingen
energi när den produceras och transporteras, eftersom vi skördar isen direkt från Torne älv och
sedan kör den i returgående frystransporter. Isen bidrar
heller inte till något överblivet svinn då all is som inte
används smälter ner och återvänder till Torne älv. Därför
brukar vi kalla vår is för snällis.

Hur hanterar jag isen, när den
väl är på plats?
Det är oftast smidigare än vad många
tror. När du gör din beställning hos oss
får du med all information du behöver
för att isen ska hålla och klara sig länge. Det är viktigt
att hålla isen borta från luftkonditionering eller ljuskällor som avger värme. Ska isen stå i flera dagar är det
viktigt att täcka över den med en termokåpa när den
inte används. Termokåpan saktar ner smältprocessen
och kan beställas tillsammans med isen.

Vad gör jag med isen när
eventet är klart?
När eventet är
avslutat ställer
du isen
någonstans där den kan
smälta bort. Har du lånat
våra avrinningskar åter
transporterar vi dem till
Jukkasjärvi.

Hur vill du
ha din is?
Välkommen att kontakta oss
på sales@icehotel.com eller
på vårt telefonnummer
+46 (0) 980-668 00

IS Á LA CARTE. För dig som inte
vill eller hinner uppfinna hjulet
på nytt, men vill använda is för
att ta ditt event till nästa nivå,
har vi ett sortiment av produkter så som isglas, fat och barer
färdiga att beställa.

DET LEVANDE
MATERIALET
Isen är i ständig förändring, och
omformas på sitt alldeles egna
vis. Från ögonblicket när du packar upp isen bidrar miljön runt om
till att isens form och material
sakta förändras. Kanterna blir
långsamt rundare och blir en del
av det vackra i förgängligheten
med materialet – på så vis slutar
isen aldrig fascinera.

KONTAKT
SALES@ICEHOTEL.COM
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