PRESSEMEDDELELSE
NOVA badserie i ny, cool trendfarve fra Zone: Cactus

Kaktusgrønne detaljer på badeværelset
Boligtrenden med grønne nuancer i indretningen fortsætter ufortrødent, og nu lancerer Zone sin
populære NOVA badserie i en ny og helt uimodståelig lækker Cactus, der er svær ikke at holde af. Hop
med på trenden og lad den grønne feeling af forår og natur sprede sig helt ud badeværelset. NOVA
badserie er designet af danske Thomas Dudzinski.

Den grønne farve er i alle nuancer behagelig for øjet og smuk at mikse ind i indretningen på både
badeværelset og i resten af boligen. Farven komplimenterer elegant klassiske farver som hvid, grå og sort –
og beriger derudover boligen med en afslappet stemning, hvor natur, harmoni og håb er centrale værdier.
Med lanceringen af NOVA badserie i den nye farve Cactus gør Zone det endnu sværere at modstå fristelsen
for grønne detaljer i indretningen.
Cool og grønne nuancer på badeværelset med NOVA-badserie
NOVA badserie her en uimodståelig, lækker soft touch overflade, der øjeblikkeligt skaber fornemmelsen af
luksus på badeværelset. Den afrundende bund i kombination med pumpen i rustfrit stål giver tilsammen
NOVA et skulpturelt og elegante udtryk. Det enkle design gør NOVA badserie til et oplagt valg på alle typer
badeværelser – og et mindst ligeså oplagt indslag ved køkkenvasken eller i bryggerset.
Den gode tyngde i beholderen til toiletbørsten sikrer god stabilitet, og børstehovedet kan udskiftes. Nova
serien omfatter sæbepumpe, tandbørstekrus, sæbeholder og toiletbørste, der alle leveres i gaveæske.

Dansk design med karakter
NOVA badserien er designet af danske Thomas Dudzinski, hvis ambition er at skabe enkle og ærlige designs
med stærk karakter. I samarbejde med Zone har Thomas Dudzinski skabt designet til hele Nova-serien, der
netop hylder det enkle, ærlige og karakterfulde udtryk i den nye nordiske designtradition. Derudover lever
NOVA naturligvis også op til kravet om kvalitet og funktionalitet i hverdagen.
NOVA badserien fås i farverne Black, Grey, White, Sand, Rose, Turquoise, Dusty Green &
Cactus.

Design: Thomas Dudzinski.
Vejl. udsalgspriser
NOVA sæbepumpe, Zone, 199,95 DKK
NOVA tandbørstekrus, Zone, 99,95 DKK
NOVA toiletbørste, Zone, 299,95 DKK
NOVA sæbeskål, Zone, 99,95 DKK
Er i butikkerne fra marts 2016.
Forhandles i Magasin, Inspiration, Sinnerup, Bahne samt førende livstilbutikker.
Nærmeste forhandler oplyses hos Bovictus på +45 86 60 25 30.

OM DESIGNEREN
Thomas Dudzinski er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus, med
speciale i design. Thomas Dudzinski har siden 2013, med stor
succes, drevet sin egen tegnestue, hvor han fokuserer på
produkt-, møbel- og interiørdesign.
Thomas Dudzinski udstiller, som en del af “Dansk Design Nu”, på
Designmuseum Danmark, der sætter fokus på toneangivende og
talentfulde danske designere fra det 21. Århundrede…

Flere grønne trendfarver…

Smukke håndklæder i Petrol Green
Hvorfor ikke supplere den grønne indretning på badeværelset med et par
lækre nye, bløde håndklæder. Classic håndklæderne fra Zone fås nu også i
farven Petrol Green, der matcher tidens farvetrends.
Zone Classic håndklæder har en tyk, blød og absolut fnuldrefri kvalitet.
Håndklæderne fås i mere end 20 forskellige farver og flere forskellige
størrelser. Det er derfor ikke svært at finde lige præcis den nuance, du
brænder for lige nu.
Zone Classic håndklæder er øko-tex certificerede og holder farve, facon og
blødhed vask efter vask efter vask.
Vejl. Priser:
59,95 (L:70 cm W: 50 cm)
79,95 (L:100 cm W: 50 cm)
146,95 (L: 140 cm W: 70 cm)
Vaskeklud: 29,95 (L:30 cm W: 30 cm)

Nærmeste forhandler oplyses hos Bovictus A/S på telefon 86 60 25 30

ZONE – design til din hverdag
Zone skaber relevant boligtilbehør og udstyr til køkken og bad i et
funktionelt design. Produkterne er udviklet i samarbejde med dygtige
og talentfulde danske designere. Den nordiske stil er tydelig og
understøttes af enkle linjer og smarte funktioner, der skaber glæde i
hverdagen. Zone har et omfattende sortiment af
badeværelsestilbehør som sæbedispensere, pedalspande og lækre
bløde håndklæder i høj kvalitet.
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