PRESSEMEDDELELSE
LINOLEUM

Skønt underlag. Kan man li’noleum, vil man elske de flotte dækkeservietter fra Zone. De er fremstillet af linoleum, som føles
behageligt at røre ved og har et mat og naturligt udtryk. Fås i 8 farver og måler 30 x 40 cm. Forhandles af førende isenkræmmere, stormagasiner og design- og livsstilsbutikker.

DET NATURLIGE VALG VED BORDDÆKNINGEN
Unik serie af dækkeservietter i linoleum fra Zone har en flot satinmat overflade og føles behagelige
at røre ved - og så er de fremstillet af naturlige ingredienser.
Som de første herhjemme introducerer Zone en serie flotte dækkeservietter af linoleum. De
naturlige ingredienser - linolie fra raps, træmel og fint kalk - giver linoleum sin elegance og holdbarhed og er indbegrebet af høj kvalitet og design.
Linoleum er yderst populært og bruges blandt andet som finish til eksklusivt møbeldesign. Det
føles behageligt og har et mat og naturligt udtryk - og så har linoleum nogle helt unikke egenskaber: ingen synlige fingeraftryk og samtidig en antibakteriel, hygiejnisk overflade. Klare fordele for
dækkeservietter.
Dækkeservietterne fås i otte farver, naturlige toner og boligens varme nuancer, som matcher
tidens trends. Der er anvendt 100 pct. naturfarve hele vejen igennem, så eventuelle småridser er
svære at få øje på.

PRESSEMEDDELELSE
LINOLEUM

Dækkeservietterne måler 30 x 40 cm og kan købes hos førende isenkræmmere, stormagasiner og
design- og livsstilsbutikker. Nærmeste forhandler oplyses hos Zone Denmark på tlf. 86 60 25 30.

Farver:

Ash

Burgundy

Charcoal

Cactus

Mushroom

Black

Powder

Smokey Blue

Vejl. udsalgspris:
Lino dækkeserviet:

DKK: 129,00

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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