PRESSEMEDDELELSE
PUCK BUCKET

Nul huller. Puck Bucket og Mini Bucket fra Zone holder styr på småtingene eller giver liv til krydderurter i køkkenvinduet holdt
sikkert på plads af en kraftig, justerbar sugekop på glatte overflader som fliser, spejle, glas og de fleste skabsvægge og låger.

HÆNGENDE HAVER I KØKKENVINDUET
Puck Bucket og Mini Bucket fra Zone kan både holde styr på småtingene i hjemmet og give grobund for en urban garden med friske krydderurter i køkkenvinduet - det hele holdt sikkert på plads
af en kraftig, justerbar sugekop.
Glem alt om boremaskine, hammer, søm og huller i væggen. Glem i det hele taget alt om
vanetænkning og traditionel placering.
De to opbevaringsenheder Puck Bucket og Puck Mini Bucket fra Zone er udstyret med en unik,
justerbar sugekop, som snildt kan bære 5 kg. Det dækker de fleste behov i boligen. Og så kan
Puck Bucket monteres på alle glatte overflader - fliser, spejle, vinduer og de fleste skabsvægge
og låger. En anden fordel er, at den frit kan flyttes rundt efter behov; den efterlader hverken spor
eller mærker.

Farver:

PRESSEMEDDELELSE
PUCK BUCKET

Styr på sagerne
Med Puck Bucket får man lynhurtigt styr på alle de uundværlige småting på badeværelset, i køkkenet, på børneværelset eller på hjemmekontoret. Puck Bucket har huller i bunden, så vandet kan
løbe fra, hvis den fx hænger i brusenichen. Puck Bucket har desuden en rille i fronten, der passer
perfekt til en vaskeklud eller et viskestykke, hvis man bruger den i køkkenet.

Frisk fra egen have
Tilsvarende er den lidt mindre Puck Mini Bucket skabt til grønt og godt. Brug eksempelvis køkkenvinduets glatte overflade til en hængende have med friske krydderurter. Her får de masser af
lys og er indenfor rækkevidde. Eller anbring en eller flere Puck Mini Bucket på den udvendige side
af et vindue og “anlæg” en hængende mini-have på terrassen eller altanen.
Puck Bucket er 26 cm høj og fås i hvid og sort, mens Puck Mini Bucket er 21 cm og findes i farverne
sort, hvid og cactus. Vejl. butikspriser er 229 kr. og 179 kr. Fås 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 Mini Bucket:
Puck Bucket:

DKK: 179,00
DKK: 229,00

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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