PRESSEMEDDELELSE
SILVA

Lyse nordiske toner. Silva-serien fra Zone omfatter skære-, carving- og serveringsbrætter og matchende bakker. Den prisvindende danske designer Jacob Leth-Espensen står bag serien, der fås både i lys ask og eg.

SMUKKE SILVA MED DE OLDNORDISKE GENER
Silva-serien fra Zone har sit smukke ydre med sig og kan anvendes både i køkkenet og til anretning
og servering - de rene linjer og arkitektoniske udtryk vil klæde ethvert bord.
Silva-serien fra Zone er tegnet af den prisvindende danske designer Jacob Leth-Espensen og
fremstillet af den oldnordiske træsort ask. Ask er kendetegnet ved sin karakteristiske åretegning
og sit smukke lyse udseende. Samtidig er ask både elastisk og sejt - og tilmed stærkere end eg.

Til ethvert formål
Silva-serien består af skære- og serveringsbrætter i fire forskellige størrelser - fra 24 cm til 59 cm
i længden og i varierende bredder. Hertil kommer to flotte carvingbrætter, hvor hele skærefladen
har en svag hældning og fordybning, så krummer og saft bliver på brættet og ganske praktisk
opsamles i den ene ende.

Farver:

PRESSEMEDDELELSE
SILVA

Serien fuldendes af to elegante serveringsbakker med et markant og samtidig diskret fingergreb
i bakkens fulde bredde, så man har et godt og sikkert hold. Bakkens håndværksmæssige kvalitet
understreges af de tappede samlinger.

Mere bordplads
Det lille hul i brættet og bakkerne er en smart løsning på en række daglige udfordringer. Hullet
er beregnet til ophængning, så brættet eller bakken hverken glider, vælter eller optager plads på
bordet. Jacob Leth-Espensen har designet et særligt ophæng til formålet. Den koniske form sikrer
afstand til væggen og er optimalt for lufttørring efter vask.
Silva-serien fås i både ask og eg og kan købes hos førende isenkræmmere, stormagasiner og design- og livsstilsbutikker. Nærmeste forhandler oplyses hos Zone Denmark på tlf. 86 60 25 30 eller
på zonedenmark.dk.

Eksempler

Skærebræt
L: 35 cm B: 24 cm H:2 cm

Skærebræt
L: 45 cm B: 30 cm H:3 cm

Bakke
L: 42 cm B: 26 cm

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

