PRESSEMEDDELELSE
Bucket – en både praktisk og funktionel nyhed fra Zone

Hvem tager opvasken?
Når opvasken kalder, kan alle i familien pludselig få utrolig travlt med alt muligt andet. Men sådan
behøver det ikke at være. Zone har med lanceringen af Bucket genopdaget opvaskesættet, og Bucket gør
ikke bare den daglige opvask til en ren fornøjelse, men pynter tilmed også på køkkenbordet.
Sulfoen, karkluden og opvaskebørsten er uundværlig
redskaber i køkkenvasken, men de er sjældent de mest
dekorative elementer på køkkenbordet. Med lanceringen
af opvaskesættet Bucket vender Zone nu op og ned på
dette.
Hånd i hanke med dagens opvask
Bucket opvaskesæt er let at hanke op i og flytte rundt på.
Det T-formede greb er et oplagt tørre- og hvilested for den
medfølgende microfiberklud, der naturligvis er helt fri for
microplast. Opvaskesættet indeholder også
opvaskebørsten Stand, der – som navnet antyder – kan stå
selv, og har udskifteligt børstehoved, som fås i tre
hårdheder: blød, medium og hård. Desuden medfølger
den praktiske sæbedispenser Splash, som kan bruges til fx
både opvaskemiddel, håndsæbe og håndsprit.
Multifunktionelt design
Bucket er fremstillet i robust ABS-plast, der kan modstå
vand og sæbe i alle miljøer. Bag designet står den
aarhusianske designvirksomhed VE2, der arbejder ud fra en ambition om at skabe æstetisk,
langtidsholdbart design – med en klar funktionel berettigelse. Foruden opvasketilbehøret er Bucket også
genial til opbevaring af fx køkkenredskaber, bestik, børnenes farveblyanter, krydderurter – kun fantasien
sætter grænser for den multifunktionelle brug.

Dosér sæben i et snuptag!
Sæbedispenseren Splash kombinerer eksklusivt design med
praktisk funktionalitet. Brug dispenseren til alt lige fra
opvaskemiddel, håndsæbe og shampoo til håndsprit og lotion.
Ideel til køkken og bad.
Sæbedispenseren Splash er altid klar til brug. Du skal ikke først
skrue låg af, men kan blot give dispenseren et lille klem. Den
smarte ’selv-luk’-mekanisme holder helt tæt, og med et godt
greb med kun én hånd kan du dosere perfekt.
Splash fås i både black, cool grey og warm grey. Brug fx den
sorte til sulfo, cool grey til håndsæbe og warm grey til håndsprit.
Således er det nemt at holde styr på de forskellige indhold.
Dispenseren er let at påfylde og er fremstillet i et blødt og
robust silikonemateriale. Splash følger med opvaskesættet
Bucket, men kan også købes særskilt.
Bucket opvaskesæt fås hos førende isenkræmmere, stormagasiner samt design- & livsstilsbutikker.
Nærmeste forhandler oplyses hos Zone Denmark på telefon 86 60 25 30
Vejl. udsalgspriser:
Bucket, opvaskesæt, 4 dele, vælg mellem farverne black, cool grey eller warm grey: 399,95 kr.
Splash dispenser, vælg mellem farverne black, cool grey eller warm grey: 149,95

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

Køkkenkunst!

Dekorer dit køkken med kunstneriske Dry Art viskestykker
Kunst behøver ikke kun at hænge til pynt på væggen, men kan også sagtens integreres i køkkenets
daglige brugsgenstande. Giv dit køkken et artistisk og dekorativt ansigtsløft med Zones nye kollektion af
lækre viskestykker, der kommer i stilfuldt design og i sæsonens skønneste farver.

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

Det behøver hverken koste en bondegård eller kræve flere timers arbejde at give køkkenet et kærligt og
kunstnerisk brush up i stil med tidens trends. Dry Art er Zones nye kollektion af viskestykker, som sætter
prikken over i’et i køkkenindretningen og gør det ellers gængse viskestykke til et lille kunstværk, som både
pryder i køkkenet og har en fantastisk tørreevne.
Den danske designer Lasse Sortkjær står bag de smukke designs, som forvandler hverdagslivets elementer
til stilistiske mønstre og former: ”Inspirationen til viskestykkernes design kommer blandt andet fra de
mange mønstre, jeg møder i hverdagen - fx i lyset gennem bladene eller i industrielle trådhegn. Jeg har
arbejdet med at skabe nogle markante grafiske designs, som tager udgangspunkt i en stilisering af
inspirationskilderne,” fortæller Lasse Sortkjær.
Vælg mellem 10 forskellige designs.
Dry Art Viskestykkerne fås hos førende isenkræmmere, stormagasiner samt design. & livsstilsbutikker.
Nærmeste forhandler oplyses hos Zone Denmark på telefon 86 60 25 30
Vejl. udsalgspriser: 49,95 kr.

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

