PRESSEMEDDELELSE
Velbekomme

Delikat borddækning med DELI
Også i hverdagen har det stor betydning, at middagsbordet ser veldækket ud. Maden smager simpelthen
bedre, når rammerne også er smukke og indbydende. Den nye DELI-serie fra Zone byder på elegante
serveringsbrætter i asketræ samt smukke, transparente glasskåle i vinterens fine nuancer. DELI
glasskålene er dekorative og stemningsskabende på bordet. Derudover er de også anvendelige til alt lige
fra sushi og antipasti til marmelader og alverdens tapas-anretninger.

Billeder i høj opløsning kan downloades her:
http://download.rostrapr.com/?path=download/Bovictus/ZoneDenmark/ZoneDeli/

Uanset om du har brugt meget eller lidt tid på madlavningen i køkkenet, og uanset om det er hverdag eller
fest, så er det altid en god ide at gøre lidt ekstra ud af serveringen og anretningen af de hjemmelavede
retter. Lækker mad taler nemlig ikke bare til smagssansen, men også de øvrige sanser – og ikke mindst
synssansen.

Omfavn maden med smukt og funktionelt design
Den nye DELI-serie fra Zone består af transparente glasskåle med låg, små glaskander og elegante
serveringsbrætter i asketræ. DELI-glasserien kommer i to af vinterens smukkeste nuancer Smoked og
Amber, og de forskellige størrelser og farver har en dekorativ og stemningsskabende effekt på
middagsbordet. Glassene giver et væld af anvendelsesmuligheder da både glas og låg indbyder til servering
og vil pynte på ethvert bord.
Mix & match elegante serveringsbrætter i asketræ
DELI serveringsbrættet giver med sin smukke åretegning og lyse, skandinaviske udtryk modspil til det fine
glashåndværk, hvor hver enkelt del er mundblæst. DELI serveringsbrættet er udformet i asketræ, som er
særlig hårdfør og derfor velegnet som praktisk skærebræt til både kød, fisk og grønt. Desuden er
serveringsbrættet med praktiske ’ben’, der gør det ekstra hygiejnisk i brug, da det kan tørre helt under
bunden, når det er blevet stablet. Sidst men ikke mindst har asketræet, med sit lyse look, for alvor fået et
comeback på den internationale designscene, hvilket er endnu en god grund til at byde det indenfor i
køkkenet.
Den århusianske designtrio VE2 står bag det funktionelle design af DELI-serien. VE2 blev etableret i 2007
af designerne Morten Lauritzen, Hugo Dines Schmidt og Tilde Nygaard. VE2 arbejder primært med interiørog produktdesign. Ambitionen er at skabe æstetisk, langtidsholdbart design – med en klar funktionel
berettigelse.

TENDENS: Farvet glas er hot!
Farvede glasskåle, vaser og lysestager har længe været et hit i boligindretningen, og tendensen
fortsætter ufortrødent i næste sæson. Med Zones DELI-serie kan du nu også inddrage denne tendens i
din borddækning. Mix og match de forskellige glas og lad lyset spille i dem, når efterårssolens allersidste
stråler rammer middagsbordet – netop som aftensmaden bliver serveret.

DELI-serien fås hos førende isenkræmmere, stormagasiner samt design- & livstilsbutikker. Nærmeste
forhandler oplyses hos Zone Denmark på telefon + 45 86 60 25 30
DELI-serien fås i farverne:
Smoked og Amber

DELI skål med låg fås i 2 størrelser (D:8,5 cm H:5 cm og D:11,5 H:4 cm)
DELI bræt fås i 2 størrelser (L: 50 cm W:13 cm og L: 50 cm W:25 cm)
Vejl. udsalgspriser:
DELI kande (fås i farven Smoked): 99,95 (D:7,3 cm H:7,7 cm. 0,2 liter)
DELI skål med låg: 149,95 (D:8,5 cm H:5 cm)
DELI skål med låg: 199,95 (D:11,5 H:4 cm)
DELI bræt: 349,95 ((L: 50 cm W:13 cm)
DELI bræt: 499,95 (L: 50 cm W:25 cm)

Om Zone
Med en innovativ tilgang og en fundamental skaberglæde udvikler Zone boligtilbehør og udstyr til køkken og bad i et
funktionelt design. Stilen og DNA’et er minimalistisk, og udtrykket udpræget nordisk. Med anvendelse af flotte og
tidssvarende materialer og designløsninger frembringes produkter, der sikrer god funktionalitet og høj æstetik.
I tæt samarbejde med talentfulde danske designere udvikles produkter, der skaber værdi og glæde i hverdagen.

Yderligere information, interview med designere og billedmateriale, kontakt:
Anne Mette Scharling, Rostra Kommunikation, ams@rostrapr.com, 30 28 17 74
Simone Hjorth, Rostra Kommunikation, sh@rostrapr.com, 33 36 04 22

