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STYR PÅ SAGERNE
I samarbejde med den århusianske designertrio VE2 præsenterer Zone nu Wall Bucket Organizer. Den geniale
genvej til lynhurtig styr på alle de uundværlige småting på badeværelset, i køkkenet, på børneværelset eller
på hjemmekontoret. Med sin indbyggede sugekop er Wall Bucket Organizer nem og hurtig at montere (og
afmontere) på fliser, spejle og glas. Praktisk og pæn – og skabt til den mobile indretning.
Det har alle dage været en udfordring at holde styr på hjemmets mange små og uundværlige sager. Nøgler og
kuglepenne har det med at rode på køkkenbordet, mens shaver, skrubbehandsker og shampoo flyder i bunden af
brusenichen. Nu er der hjælp at hente med Zones nye Wall Bucket, som sikrer, at alle dine småting kan få deres
egen praktiske og pæne plads på væggen.
Din nye bedste ven i boligen
Wall Bucket er med indbygget sugekop, som gør den nem og hurtig at montere på alle glatte overflader – fx fliser, spejle og glas – helt uden brug af værktøj. Med et snuptag kan du afmontere den igen og placere den et nyt
sted i boligen, og den efterlader hverken spor eller mærker. Wall Bucket holder op til 9 kg og har huller i bunden,
så vandet kan løbe fra, hvis den fx hænger i brusenichen. Flyt den frit rundt efter behov og brug den fx også til
opbevaring af nøgler, grydeskeer, blyanter eller til opvaskebørsten. Wall Bucket har desuden en lille rille i fronten,
der passer perfekt til fx en vaskeklud eller et viskestykke.
Den århusianske designertrio VE2 står bag det æstetiske og funktionelle design, der passer perfekt ind i den
skandinaviske bolig.
Wall Bucket Organizer fås i 5 skønne trendfarver: Black, Cool Grey, White, Rose, Dusty Blue.
Vejl. Pris: 199,95 kr.
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