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Ny, smart oppbevaring og sobre nyanser
Ballingslöv bad fra Drømmekjøkkenet lanserer nå
baderomsserien Bright i grått og svart, som åpner
for spennende kombinasjonsmuligheter. I tillegg
lanseres et smart, vendbart oppbevaringsskap.
Den hvite innredningen som lenge har dominert
badene våre, får nå selskap av baderomsmøbler
i svart og grått. De nye, sobre nyansene er lette å
matche og gir en lun stemning på badet.
Den vegghengte serien Bright fra Ballingslöv bad
tilbys allerede i hvitt, men utvides nå med fronter i
grå og svart eikefiner. Den nette serien består av
servantskap, veggskap og speilskap.
Bright kommer i tre ulike utførelser. Du kan velge en
front uten håndtak med integrert grep (Look), en front
med håndtakslist (Strict) eller en helt glatt front (Slett).
På fronten Slett kan du feste en knott eller håndtak.
Fra Ballingslöv bad kommer enda en spennende
nyhet: et vendbart speilskap. Dette monteres i vegg
og gulv, og til å ta såpass liten plass rommer skapet
mye. På framsiden er det speil, og bak har du hyller
med en smart kant som holder ting på plass.
Vegghengte Pandora, der hele fronten viker til siden
når skapet åpnes, er designet av Jonas Lindvall.
Pandora og det vendbare speilskapet kommer kun
i hvitt, og passer utmerket til Bright-serien.
For en dynamisk romfølelse, våg å kombinere, både
når det kommer til valg av fronter og ulike farger. Dette
gjelder både på badet og i husets øvrige rom.

Nyheter fra Ballingslöv bad er kommoden Bright i svart
eikefiner og det vegghengte skapet Pandora. Kommoden
Bright i er avbildet med fronten Slett, veil. pris kr 8 600.
Pandora har veil. pris kr 16 000.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Elisabeth Gilje, 405 55 415, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder kan lastes ned på www.perpr.no
Drømmekjøkkenet er et varemerke under Ballingslöv AB, som er en av Skandinavias ledende produsenter av kjøkken-, bad- og
garderobeinnredning. Ballingslöv kjøkken og garderobe selges under merkenavnet Drømmekjøkkenet i Norge, mens Ballingslöv
bad forhandles av Drømmekjøkkenet og Flisekompaniet. Ballingslöv AB ble grunnlagt i 1929 og har i dag ca. 370 ansatte.
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Kommoden Bright i fronten Strict grå 100 cm, veil. pris kr 9 100.
Servanten Thin, veil. pris kr 3 200. Speil med lys, veil. pris
kr 2 700. Høyskap lav, 30 cm bred, i fronten Slett grå, kr 6700.

Det vendbare speilskapet
monteres i vegg og gulv. På
framsiden har du speil, mens det
bak speilet skjuler seg praktiske
hyller. Veil. pris kr 5 900.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Elisabeth Gilje, 405 55 415, elisabeth@perpr.no
Høyoppløste bilder kan lastes ned på www.perpr.no
Drømmekjøkkenet er et varemerke under Ballingslöv AB, som er en av Skandinavias ledende produsenter av kjøkken-, bad- og
garderobeinnredning. Ballingslöv kjøkken og garderobe selges under merkenavnet Drømmekjøkkenet i Norge, mens Ballingslöv
bad forhandles av Drømmekjøkkenet og Flisekompaniet. Ballingslöv AB ble grunnlagt i 1929 og har i dag ca. 370 ansatte.

