PRESSEMEDELELSE
PUCK HOOK

Godt ophængt. Puck Hook Single og Puck Hook Double fra Zone Denmark har en justerbar sugekop, som kan bære 5 kg og dermed alt fra overtøj til våde badehåndklæder. Kan monteres på alle glatte overflader fra fliser, spejle, glas og de fleste
skabsvægge og -låger.

SAT TIL VÆGS - UDEN SØM OG SKRUER
Puck Hook-krogene fra Zone Denmark er udstyret med en avanceret, justerbar sugekop, som uden
problemer kan bære 5 kg - og så kan krogene monteres på låger, spejle og andre glatte overflader
uden at efterlade spor eller mærker.
Glem alt om boremaskine, hammer, søm og huller i væggen. Puck Hook-krogene fra Zone Denmark
har en indbygget sugekop, som laver et ekstra kraftigt undertryk, når man drejer og justerer på
frontknappen. Faktisk kan sugekoppen snildt bære 5 kg, hvilket dækker de fleste behov i boligen.

Sporløs
Det betyder, at man med Puck Hook kan montere kroge på alle glatte overflader - blandt andet
fliser, spejle, glas og de fleste skabsvægge og -låger. Vel at mærke uden at bruge værktøj eller
lave huller. Derfor kan man også frit flytte sine Puck Hook-kroge rundt efter behov; de efterlader
hverken spor eller mærker.

Farver:

PRESSEMEDELELSE
PUCK HOOK

På plads - overalt
Krogene fås i sort og hvid i to varianter - Puck Hook Single og Puck Hook Double - og er oplagte til
alt fra overtøj til våde badehåndklæder. De kraftige sugekopper åbner nye muligheder for anvendelse. Hvorfor ikke bruge skabslåger og værelsesdøre som ekstra garderobeplads, når familien får
mange gæster? Vejl. pris fra 129,Kan købes hos førende isenkræmmere, stormagasiner og design- og livsstilsbutikker. Nærmeste
forhandler oplyses hos Zone Denmark på tlf. 86 60 25 30 eller på zonedenmark.dk.
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Vejl. udsalgspris:
Puck Hook Single:
Puck Hook Double:

DKK: 129,00
DKK: 149,00

Om Zone:
Zone Denmark fortolker trenden i sit DNA i tæt dialog med innovative danske designere.
Vi er på forkant med tendenser og omsætter dem til funktionelt boligdesign, der udfordrer
konventionen, pirrer nysgerrigheden og forskønner livet hver dag.
Vores udtryk er blødt og minimalistisk, og designet formgiver vi i attraktive materialer, der er
nyskabende som produkterne selv.
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