PRESSEMEDDELELSE
Designnyhed fra Zone: NOVA ONE

Enkelt og nordisk look på badeværelset
Lad den nordiske feeling afspejle sig helt ud på badeværelset med den nye, smukke badserie fra Zone.
NOVA ONE kommer i et ensfarvet look med rene linjer, der spreder ro og harmoni i husets vigtigste
velværerum. Den danske designer Thomas Dudzinski står bag det elegante design.

Badeværelset er i dag et af hjemmets vigtigste velværerum, når det gælder god tid til selvforkælelse,
hjemmespa og et tiltrængt pusterum fra hverdagens hektiske tempo. Af samme grund er det også en
naturlig selvfølge, at flere og flere gør lidt ekstra ud af indretningen på badeværelset, så rummet står i
lighed med resten af boligen.
Smukke detaljer på badeværelset
NOVA ONE er en smuk badserie i et ensfarvet look og med en uimodståelig, lækker soft touch overflade,
der øjeblikkeligt skaber fornemmelsen af luksus på badeværelset. Sæbebeholderen og pumpen er
formgivet uden synlige overgange. De rene, ubrudte linjer og den afrundede bund giver tilsammen NOVA
ONE sit skulpturelle og elegante udtryk. Det enkle design gør NOVA ONE til et oplagt match på alle typer
badeværelser – og et mindst ligeså oplagt indslag ved køkkenvasken eller i bryggerset.

Dansk design med karakter
NOVA ONE 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 ONE
naturligvis også op til kravet om kvalitet og funktionalitet i hverdagen.

NOVA ONE fås i farverne Black, White og Cool Grey.
Vejl. udsalgspriser:
Pedalspand: 499,95
Toiletbørste: 349,95
Sæbedispenser: 249,95
Tandkrus: 129,95
I butikkerne medio marts 2016.
Forhandles i Magasin, Inspiration, Sinnerup, Illums Bolighus, Bahne samt førende livstilsbutikker.
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.

Nyt og smilende logo fra Zone
Zone præsenterer mange nye funktionelle produkter i samarbejde med
talentfulde danske designere. Zone logoet har fået et twist, så det i dag er
et smilende og nutidigt logo, der tegner Zone brandet.
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