PRESSEMEDDELELSE
Ny CRAFT-serie fra Zone Denmark

Blød og lækker filtserie med cool detaljer
I samarbejde med designer Tobias Jacobsen lancerer Zone nu CRAFT-serien. En skøn filtserie, der med sit
bløde look skaber en smuk og rolig stemning i boligen, og hvis multifunktionelle egenskaber gør
hverdagen lidt nemmere. CRAFT-serien byder på produktdesign til køkkenet, badeværelset og rejsen.

Med sin sædvanlige sans for design og funktionalitet lancerer Zone nu CRAFT-serien i samarbejde med
designer Tobias Jacobsen, der er barnebarn til Danmarks vel nok mest anerkendte designer og arkitekt,
Arne Jacobsen. Tobias Jacobsen har således fået de fine fornemmelser for kvalitet og håndværk ind med
modermælken, og CRAFT-serien understreger, hvordan Tobias Jacobsen på naturligste vis får funktion og
formfuldendt design til at gå op i en højere enhed.
Hygge og ro omkring spisebordet
CRAFT-seriens smukke filtkurve med praktisk hank og låg sætter sammen med bordskånere og
dækkeservietter en smuk scene på morgenens ritualer ved spisebordet. Det naturlige filtmateriale spreder
øjeblikkelig hygge, og kurvene egner sig godt som både brødkurv, opbevaring af blødkogte æg eller til
dekorative frugter. Det bløde filtmateriale skaber en vidunderlig, tiltrængt kontrast til det travle og
larmende hverdagsliv og sikrer en behagelig, æstetisk ro omkring morgenbordet. Bordskånerne og
dækkeservietterne i grå filt sikrer bogstaveligt talt, at tallerkener, skåle og glas ikke larmer mod bordpladen.
Produkterne kan let tørres af med en klud, hvis man spilder, og kan desuden vaskes ved 30 grader.
Stilhed og natur på badeværelset
Det kræver gode opbevaringsløsninger at holde orden på
badeværelset, og CRAFT-seriens små filtkopper er super praktiske til
opbevaring af alle typer af små nips som fx smykker, hårnåle,
vatpinde og makeup. Kurvene med hank er oplagte til hårbørsten og
de andre større ting. På badeværelset har det naturlige filtmateriale
også en smuk effekt og skaber på magisk vis en stemningsfuld
atmosfære i indretningen.

Blød og behagelig rejse
CRAFT-seriens toilettasker med praktisk hank
findes i to forskellige størrelser og matcher
derfor både mænd og kvinders forskellige
behov. Den fine kosmetikpung i fiks størrelse er
et hit i både hverdagstasken og feriekufferten.
Taskernes bløde filtmateriale med de cool
detaljer i kunstlæder appellerer til alle sanser
og indbyder næsten til at give et lille kram.

Alle produkterne i CRAFT-serien er i butikkerne fra marts 2016
Kurv med hank og låg, Dark Grey eller Grey, D:13 cm H:10 cm, vejl. pris 149,95
Brødkurv med hank, Dark Grey eller Grey, D:26 cm H:13 cm, vejl. pris 199,95
Glasbrikker, 4 stk., Dark Grey eller Grey, vejl. pris 99,95
Bordskåner (lille), Dark Grey eller Grey, L:19,6 cm W:17 cm, vejl. pris 49,95
Bordskåner (stor), Dark Grey eller Grey, L:24 cm W:21 cm, vejl. pris 69,95
Dækkeserviet, Dark Grey eller Grey, L:44 cm W:31, vejl. pris 69,95
Kosmetikpung, Dark Grey eller Grey, L:17 cm H:12 cm, vejl. pris 149,95
Toilettaske (lille) Dark Grey eller Grey, L:25 cm H:15 cm, vejl pris 299,95
Toilettaske (stor), Dark Grey eller Grey, L:30 cm H:18 cm, vejl. pris 399,95
Kurv uden hank (lille), Dark Grey eller Grey, D:10 cm H:8 cm, vejl. pris 49,95
Kurv uden hank (stor), Dark Grey/Grey, D:10 cm H:12 cm, vejl. pris 69,95

Designeren bag CRAFT-serien: Tobias Jacobsen – barnebarn af Arne Jacobsen

Fotograf Ty Stange
Tobias Jacobsen er oprindeligt uddannet guldsmed. Han gik senere i lære først som designer, herefter
som møbelsnedker og er uddannet fra Danmarks Designskole i 1996. Interessen for design og håndværk
stammer helt tilbage fra barndommen, hvor barndomshjemmet var fyldt med møbler tegnet af Tobias
Jacobsens farfar – Arne Jacobsen (1902-1971), som er en af Danmarks mest anerkendte designere og
arkitekter. Både nationalt og internationalt er han kendt for sine møbeldesign og arkitektur.
Tobias designer hverdagsobjekter til den moderne livsstil. Ambitionen som designer er at skabe
dynamiske hjem med en følelse af nostalgi og funktion. Høj kvalitet, håndværk og historie er
kendetegnende nøgleord for arbejdsprocessen fra ide til færdigt design.
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Nyt og smilende logo fra Zone
Zone præsenterer mange nye funktionelle produkter i samarbejde med
talentfulde danske designere. Zone logoet har fået et twist, så det i dag er
et smilende og nutidigt logo, der tegner Zone brandet.
For yderligere oplysninger, billedmateriale m.v. venligst kontakt:
Annemarie Keller Tlf. 87 25 16 26 Mail: akl@bovictus.dk eller
Mette Gudiksen Tlf. 87 25 16 42 Mail: meg@bovictus.dk

