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Nyheter til badet:

Grå nyanser, fleksibel oppbevaring og knotter i kork
I løpet av de siste årene har ulike trender spredt seg
fra andre deler av hjemmet og til badet. Ballingslöv
bad fra Drømmekjøkkenet lanserer nå nye produkter
i serien Bright – naturlige materialer, grå nyanser,
fleksible oppbevaringsløsninger og dekorative
detaljer er stikkordene.
Baderomsnyhetene fra Ballingslöv bad viser
gjennomtenkt design og vakre materialer i kombinasjon
med innovative oppbevaringsløsninger. Det er en serie
tidløse møbler som definitivt skaper blikkfang.
Nå lanseres servantskapet i den populære serien med
en åpen hylle nederst. Det er praktisk samtidig som det
gir møbelet et luftig uttrykk. Kjøkkenets fargetrender tas
med inn på badet og har påvirket seriens fargepalett.
Servantskapet kan fås i grå og svart eik, eller malt i grått,
peppergrått eller hvitt.
I 2016 vil vi se mange ulike materialer på badet.
Ballingslöv bads nye hyllesystem ShowOff i stål er et
eksempel på dette. Hyllesystemet består av moduler i
tre forskjellige størrelser og kan monteres både
stående og liggende. Bakplaten finnes i flere farger,
blant annet i grått, peppergrått og hvitt, eller i naturlig
eller svart eikefiner. Ved hjelp av disse modulene kan
du selv designe ditt eget unike hyllesystem, akkurat
slik du ønsker det.
På et romslig bad kan det fantastiske høyskapet
HideAway 70 være et godt alternativ til oppbevaring.
De hvite, slette og asymmetriske dørene gir skapet et
spennende utseende. Skapet er 171,6 cm høyt og
69,8 cm bredt.
Detaljene i den nye baderomsserien er selvsagt også
viet omsorg. Spesielt de små knottene i kork gir
møblene det lille ekstra.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Tine Baglo Skotte, 46 62 13 50, tine@perpr.no
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no

Naturlige materialer, grå nyanser, innovative oppbevaringsløsninger
og gjennomtenkt design – nå lanserer Ballingslöv bad fra
Drømmekjøkkenet nyheter i den populære serien Bright.

Servantskap i serien Bright med Hyllemodulene ShowOff i stål
åpen hylle nederst. 100 cm bred i finnes i flere former og farger.
svart eik kr 13 580 inkludert vask. Pris fra kr 995 per stk.

Drømmekjøkkenet er et varemerke under Ballingslöv AB, som er en av Skandinavias ledende produsenter
av kjøkken-, bad- og garderobeinnredning. Ballingslöv AB ble grunnlagt i 1929 og har i dag ca. 370 ansatte.
Siden 1998 har bedriften inngått i konsernet Ballingslöv International AB.
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Det 120 cm brede servantskapet fra serien Bright tilbyr dobbel
vask og gode oppbevaringsmuligheter. Kr 12 490 inkludert vask.
Servantskapet finnes også i andre bredder og malt i grått eller svart.
På speilskapet er det montert et belysningsarmatur i LED som gir
optimalt lys foran speilet. Speilskap inkludert LED-belysning kr 5 690.

På et romslig bad kan det flotte høyskapet HideAway 70 være et
godt alternativ til oppbevaring. De slette og asymmetriske dørene
gir skapet et spennende utseende. Skapet er hele 171,6 cm høyt
og 69,8 cm bredt, og koster kr 5 900. Håndtakene i skinn tilfører det
lille ekstra, kr 175.

Se flere nyheter fra serien Bright her.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Tine Baglo Skotte, 46 62 13 50, tine@perpr.no
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no
Drømmekjøkkenet er et varemerke under Ballingslöv AB, som er en av Skandinavias ledende produsenter
av kjøkken-, bad- og garderobeinnredning. Ballingslöv AB ble grunnlagt i 1929 og har i dag ca. 370 ansatte.
Siden 1998 har bedriften inngått i konsernet Ballingslöv International AB.

