PRESSEMEDDELELSE

Peili – alt i én skål
Når den står på madlavning, er det skønt at kunne genbruge køkkengrejet, så man både kan tilberede og
servere maden i en og samme skål. Det gør den gigantiske opvask, der ofte følger et veltilberedt måltid,
lidt mere overkommelig. Derfor udvider Zone sin prisbelønnede Peili-serie med flere praktiske og
multifunktionelle produkter – nemlig to skåle med henholdsvis "indbygget" si og rivejern samt indsatser
til brødboks og -skål. Desuden lanceres Peili-skålen i en ny lav størrelse. Nyhederne er ideelle til alt fra
tilberedning og servering til opbevaring af maden.

Billeder og packshots i høj opløsning kan downloades her:
http://download.rostrapr.com/?path=download/Bovictus/ZoneDenmark/ZonePEILInews/

Masser af nye muligheder med Peili
Den prisbelønnede Peili-serie fra Zone består allerede af en række multifunktionelle skåle i forskellige
størrelser til både tilberedning, servering og opbevaring af maden.
Med den nye Peili-skål i lav størrelse udvides serien med en skål, der er perfekt til servering af fx brød eller
salater. Dertil kommer endnu flere funktionelle produkter – en skål med si, en skål med rivejern og en
kanvasindsats til den store 9 liters brødboks og den nye lave skål.
Det gennemtænkte design giver bedre plads i skabet og samtidigt uendeligt mange anvendelsesmuligheder.
Låget på alle skålene kan eksempelvis også anvendes som serveringsfad eller tallerken og pynter sammen
med skålene på middagsbordet.
Riv og servér
Den nye Peili-skål med "indbygget" rivejern betyder, at man kan rive gulerødder, rødbeder, selleri mv.
direkte ned i skålen og derefter servere den frisktrevne råkostsalat. Tilsvarende er skålen med si oplagt til
servering af nyskyllede bær, som kan dryppe af direkte ned i skålen. Eller til alt lige fra friske fjordrejer til
nydampede grøntsager. Med de nye Peili-produkter bidrager Zone til endnu lettere at håndtere og nyde
måltiderne.
Peili skål med si, H 8 cm / 0,5 liter, fås i Black og Warm Grey. Vejl. pris kr. 249,95
Peili skål med rivejern, H 8,8 cm / 1 liter, fås i Black og Warm Grey. Vejl. pris kr. 249,95
Peili lav skål (brødkurv) H 7 cm / 2 liter, fås i Black og Warm Grey. Vejl. pris kr. 349,95
Peili indsats til 2 liters skål, H 4 cm, 100% bomuld. Vejl. pris kr. 149,95
Peili indsats til 9 liters skål, H 11,5 cm, 100% bomuld. Vejl. pris kr. 199,95
Peili 9 liters skål, H 16,5 cm, fås i Black, Cool Grey og Warm Grey, Vejl. pris kr. 499,95
Peili fås hos førende isenkræmmere, stormagasiner samt design & livsstilsbutikker. Nærmeste forhandler
oplyses hos Zone Denmark på telefon 86 60 25 30

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.

Yderligere information, interview med designere og billedmateriale, kontakt:
Anne Mette Scharling, Rostra Kommunikation, ams@rostrapr.com, 30 28 17 74

