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Prisvindende design. Peili-serien fra Zone har blandt andet vundet en Red Dot Award-designpris og er ideel til tilberedning,
servering og opbevaring. Låget fungerer også som fad og kan bruges til fx servering af tapas, snacks eller som en bakke. Ligeledes fås rivejern, der passer på toppen, så man kan rive direkte i skålen og bruge den til servering

RUMMELIG PRISVINDER MED MANGE TALENTER
Skålserien Peili fra Zone Denmark har vundet flere internationale priser for sit enkle og funktionelle
design - senest er serien udvidet med ny størrelse, flere farver og en skål med “indbygget” rivejern
til parmesan.
Skålserien Peili fra Zone er en stilsikker nyklassiker, der er ideel til tilberedning, servering og opbevaring. På toppen af skålen ligger et elegant fad, der både fungerer som låg og kan bruges til
fx servering af tapas, snacks eller som en bakke. Lågene til de små skåle er også velegnede til
glasbrikker.
Med sit minimalistiske, ærlige og smukke udtryk - kombineret med funktionelle detaljer - har den
danske designtrio VE2 således ramt lige i hjertet af dansk design-DNA. Og dét har udløst en sand

Farver:

PRESSEMEDDELELSE
PEILI

regn af internationale designpriser, blandt andet den eftertragtede Red Dot Award.
Fristende frisk
Senest er serien udvidet med en skål med “indbygget” rivejern til parmesan, så man kan rive sin
parmesan i skålen og bruge den til servering.
Tilsvarende fås en skål med et rivejern til gulerødder, rødbeder, selleri mv., så man kan sætte den
friskrevne råkostsalat direkte på bordet. Og bliver der ikke spist op, lægger man blot låg på og
stiller i køleskabet.
Peili fås også med si til eksempelvis nyskyllede bær, som kan blive liggende i sien og dryppe af
i skålen ved servering. Sien kan naturligvis også bruges til alt fra friske fjordrejer til nydampede
grøntsager.
Bon appetit
I serien finder man også skåle med forskellige højder, så de kan bruges som skåle eller fade til
tilberedning, servering og opbevaring. Med en kanvasindsats omdannes skålen til en præsentabel
brødkurv.
Peili-serien fås i fem størrelser fra 9 til 30 cm og otte flotte farver - med plum og ice green som
de nyeste. Vejl. pris fra 89,95. Kan købes hos førende isenkræmmere, stormagasiner og designog livsstilsbutikker. Nærmeste forhandler oplyses hos Zone Denmark på tlf. 86 60 25 30 eller på
zonedenmark.dk.
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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.
Yderligere oplysninger:
Charlotte Skifter Tlf. 87 25 16 42 Mail: csa@bovictus.dk
www.zonedenmark.dk

