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Skönt häng i nya flyttbara loungemöbler
Bara Vara är namnet på en helt ny och spännande serie
loungemöbler på hjul i stilrena linjer och generösa
dimensioner som enkelt går att flytta runt på uteplatsen. Möblerna – en divan och en fåtölj, är svensktillverkade av tåligt kärnfuru från Norrland.
När tv-profilen Rickard Olsson byggde sitt nya hus bad han
designern Johanna Strand hjälpa honom att hitta en lämplig
loungemöbel i trä till trädgården. En möbelgrupp där han
skulle kunna hänga, sitta, sova, snacka, sola, läsa, mysa,
fika, äta och leva ett skönt uteliv. Helt enkelt en utemöbel där
han, familjen och vännerna kravlöst skulle Bara Vara.
När Johanna inte kunde hjälpa Rickard att hitta just en
sådan möbel blev detta början till ett samarbete där Rickard
formulerade ett antal behov, som Johanna sedan skissade
ner. Resultatet ser vi idag och är den nya möbelserien Bara
Vara, Hillerstorp Swedens stora vårnyhet.
Det unika med Bara Vara är att fåtöljen och divanen, som
är i stilrena linjer och generösa dimensioner, kan kombineras
på oändligt många vis. Tack vare att möblerna har hjul, som
är låsbara, kan de enkelt flyttas runt efter sol och skugga.
Avtagbart lock ger möjlighet till smart förvaring.
Ur perspektivet kvalité och miljömedvetenhet är Bara Vara
något att vara stolt över. Trämöbeln är svensktillverkad och
produceras med FSC-certifierad tålig kärnfuru från Norrland.
Modulerna är laserade i en vattenbaserad färg och har även
en vaxad, vattenavvisande yta.
Till möblerna finns ett stoppat dynset i dralon, slitstarkt,
smutsavvisande och lätt att hålla rent. Överdraget är tvättbart och möjligt att dra av tack vare dragkedjan.
Bara Vara Divan, mått: cirka 98x98x35 cm.
Bara Vara Fåtölj, mått: cirka 98x98x70 cm. Cirkapris per del,
3 300 kr. Cirkapris dyna, 1 095 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta
Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08-400 255 17
Joakim Andersson, joakim.a@hillerstorp.se, 0370-373602
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
Om Hillerstorp

Hillerstorp Sweden är Skandinaviens ledande tillverkare av möbler för trädgård och uterum. I sortimentet ingår möbler i trä, metall och konstrotting samt dynor och andra tillbehör. Företaget har sitt
huvudkontor i småländska Hillerstorp, där det även finns viss produktion. Koncernen omsätter totalt
cirka 350 miljoner kronor fördelat på ett 10-tal marknader främst inom EU.

Bara Vara är en helt ny och spännande serie loungemöbler på hjul i
generösa dimensioner som enkelt går att flytta runt på uteplatsen.

