PRESSEMEDDELELSE
Byd vinterens hotteste farvetrend indenfor

Prisvindende PEILI i ny efterårsfarve
Efteråret og vinteren nærmer sig, og i smukt modspil til sæsonens kølige temperaturer lancerer Zone
Denmark nu PEILI-skålen i vinterens hotteste farve – Siena Red. Inspireret af Toscanas yndige tagrygge og
rødgyldne husmure skaber Siena Red en perfekt kontrast til hjemmets skandinaviske udtryk og spreder
varme og afstressende atmosfære i den travle hverdagsbolig. Den prisbelønnede PEILI er nu også
nomineret til Bolig Magasinets, Bo Bedres og Costume Livings Design Award 2016 samt German Design
Award 2017.

Når de kølige temperaturer får overtaget ude, er det vigtigt at holde den hyggelige og varme stemning inde.
Med Zones nyeste lancering af PEILI-skålen i denne vinters mest uimodståelige kulør, kan du på smukkeste
vis klæde din bolig på til vintervejr og samtidig holde skøn orden i køkkenet såvel som resten af boligen.
Siena Red er en både elegant og feminin kontrast til vinterens mere maskuline og grålige nuancer.
Fin og funktionel
PEILI er en serie af skåle med låg, der både kan bruges til tilberedning, servering og opbevaring. På toppen
af skålen ligger det elegante fad, som udover at fungere som låg, kan anvendes fx til servering af tapas,
snacks, sushi, brød og kager. Nu kan de anvendelige PEILI-fade også købes særskilt. Brug dem som
smørebrikker, glasunderlag, små bakker eller som et dekorativt og samlende element, når du skaber små
stilleben rundt omkring i hjemmet.
Prisvinder og nomineret til flere Design Awards
Den smukke skålserie, som blev lanceret i foråret, har allerede modtaget tre fornemme priser: Prisen for
mest innovative produkt på den internationale Maison & Objet messe i Paris, Formland News
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publikumsprisen på Formland designmessen i Herning og endelig den prestigefyldte Red Dot Award 2016.
Derudover er PEILI netop blevet nomineret til Bolig Magasinets, Bo Bedres og Costume Livings Design
Award 2016 samt German Design Award 2017.
Ny klassiker til køkkenskabet
Den århusianske designtrio VE2 står bag det minimalistiske design og giver med PEILI en skarpt bud på en
ny, stilsikker klassiker til køkkenskabet. Skålen passer perfekt ind i den skandinaviske bolig og er i
særdeleshed velegnet i den lille lejlighed i byen, hvor køkkenpladsen ofte er trang. Her er PEILI praktisk
med sine fleksible anvendelsesmuligheder. Skålene kan opbevares inden i hinanden og fylder derfor ikke så
meget i skabet. Kombinationen af de mange farver og størrelser giver et væld af smukke
anvendelsesmuligheder, som foruden at pynte på bordet også gør skålene praktiske i køkkenet.

SMUK OPBEVARING – både ude og inde!
Kaos i det lille køkken? Med PEILI kan du
nemt og effektivt skabe orden i husets
vigtigste rum. PEILI-skålene er den helt
rigtige køkkenopbevaring, der både hjælper
med at skabe overblik og system i køkkenet
– naturligvis også i udekøkkenet – samtidig
med at hjemmet dekoreres med stilfuldt
design. Zones PEILI-skåle er anvendelige
både i køkkenet og i resten af boligen – fx til
opbevaring af klips, perler, nips og smykker.

PEILI fås i 4 praktiske størrelser: 0,25 liter, 1 liter, 4,5 liter og 9 liter.
PEILI fås i 5 skønne trendfarver: Siena Red, Black, Cool Grey, Warm Grey, Cactus og Nude.
Vejl. Priser: 69,95 kr. - 199,95 kr. - 349,95 kr. - 499,95 kr.
PEILI glasunderlag kommer i pakke med 5 stk. Vejl. pris: 99,95 kr.
PEILI smørebræt kommer i pakke med 2 stk. Vejl. pris: 99,95 kr.
PEILI fade kommer i pakke med 2 stk. Vejl. pris: 199,95 kr.

Follow us on Facebook: Zone Denmark.

Follow us on Instagram: @zonedenmark

Follow us on Pinterest: Zone Denmark

Materiale: Fødevaregodkendt melamin

PEILI fås hos førende isenkræmmere, stormagasiner samt design & livstilsbutikker. Nærmeste forhandler
oplyses hos Zone-denmark på telefon + 45 86 60 25 30

Zone PEILI vinder priser på stribe






Vinder af Formland News Spring 2016
Vinder af Maison & Objet, Paris ”Les Découvertes Award” Spring 2016
Vinder af Red Dot Award 2016
Nomineret til Bolig Magasinets, Bo Bedres og Costume Livings Design Award 2016
Nomineret til German Design Award 2017

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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