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Hverdagsluksus på badeværelset
I Skandinavien er vi gode til at få den luksuriøse spa-følelse ind i hjemmet. Med ganske enkle greb såsom
naturfarver, lækre håndklæder, rene dufte og stilrene produkter kan du skabe et helstøbt spa-udtryk på
badeværelset. Zone lancerer nu håndklædeserien PRIME, der med sine ultrabløde og smukke
kvalitetshåndklæder helt naturligt skaber en eksklusiv stemning af velvære og luksus på badeværelset.

Hver eneste morgen året rundt nyder vi at bruge tid i badet og på badeværelset – og hvorfor ikke unde os
selv en ekstra god oplevelse hver gang? Med Zones nyeste lancering af håndklædeserien PRIME kan du nu
få den eksklusive spa-følelse helt ind på badeværelset. PRIME håndklæderne er fremstillet af 100 %
utvunget bomuldsgarn, som er ultrablødt og har en ekstrem høj absorberingsevne, der effektivt tørrer
huden efter badet og giver en behagelig fornemmelse af velvære.
Smukke håndklæder med ekstra høj tørreevne
Stilen er enkel og klassisk, kvaliteten er høj – og samtidig gør den ekstra høje tørreevne PRIME til et yderst
praktisk håndklæde, der ud over det sædvanlige forkæler kroppen fra top til tå. Håndklæderne er med
dobbeltdesign og kommer med ternet mønster på den ene side og striber på den anden side. PRIME
håndklædeserien fås i fem lækre farvetoner og i to forskellige størrelser – både som gæstehåndklæde og
som badehåndklæde. For at fuldende serien helt, fås PRIME desuden som bademåtte i blød og kraftig
kvalitet, der matcher håndklæderne perfekt, og som naturligvis har skridsikker bagside.
Håndklæderne kan vaskes ved 60°C. Bademåtten kan vaskes ved 40°C.

Velvære med skønne sæber fra ZONE
Zones nye, velduftende sæber renser og rengør uden at udtørre eller bringe huden ud af sin naturlige
balance. Sæberne er bl.a. med Aloe Vera og hyldeblomstekstrakt, der virker blødgørende og har en lækker
cremet konsistens. Aloe Vera virker beskyttende på huden og reducerer irritation, mens
hyldeblomstekstrakten virker blødgørende. Sæberne fås i fem forskellige skønne dufte og er alle
produceret i Danmark. I butikkerne fra august 2016.

INDRETNINGSTIP!
Skab en rolig og æstetisk stil på
badeværelset ved at
sammensætte douce og kølige
farver i naturlige materialer. Giv
et ekstra lækkert touch med
bløde PRIME håndklæder,
duftpinde, ZONEs udvalg af
sæber og sæbedispensere i lyse
og afdæmpede farver.

PRIME håndklæderne fås i 2 størrelser (50x100 cm og 70 x 140 cm) og 5 trend farver:
White, Anthracite, Ash Grey, Midnight Blue, Misty Blue.
Vejl. udsalgspriser:
Håndklæde, 50x100 cm: 99,95
Badehåndklæde, 70 x 140 cm: 199,95
PRIME bademåtte (80 x 50 cm) fås i 4 farver:
Anthracite, Ash Grey, Midnight Blue, Misty Blue.
Vejl. udsalgspriser:
PRIME bademåtte 80 x 50 cm: 299,95

ZONE sæbe fås i 5 duftvarianter:
Innocense, Soft Linen, Ginger, Note, Spa, Bloom.
Vejl. udsalgspriser:
ZONE sæbe 79,95

PRIME er i butikkerne fra august 2016.
ZONE sæberne er i butikkerne fra august 2016.
Nærmeste forhandler oplyses på telefon + 45 86 60 25 30 eller www.zone-denmark.dk

Om Zone
Med en innovativ tilgang og en fundamental skaberglæde udvikler Zone relevant boligtilbehør og udstyr til køkken og
bad i et funktionelt design. Stilen og DNA’et er minimalistisk, og udtrykket udpræget nordisk. Med anvendelse af flotte
og tidssvarende materialer og designløsninger frembringes produkter, der sikrer god funktionalitet og høj æstetik.
I tæt samarbejde med talentfulde danske designere udvikles produkter, der skaber værdi og glæde i hverdagen.
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