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Höstens sköna blå – i begränsad upplaga!
De vackra gjutjärnsgrytorna av högsta kvalité från
franska Chasseur syns i höst i en ny Limited Editionkulör. Välj mellan tre olika nyanser av blått som
onekligen för tankarna till den franska kulturen.
För ett par säsonger sedan släppte Chasseur sin första Limited
Edition-kollektion av grytor. Succén är ett faktum och som
en fortsättning på detta kommer i höst ännu en serie med
handemaljerade unika färger på de klassiska gjutjärnsgrytorna,
tillverkade av högsta kvalité och enligt gammal fransk
hantverkstradition.
Till antalet är de tre och går under namnen French Blue,
Duck Egg Blue och China Blue. De förstnämnda rymmer 4 liter,
medan China Blue är en gryta på 1,2 liter med lock, hällpip och
vackert trähandtag.
Stilsäkra och genomtänkta både när det gäller design och
färgval symboliserar dessa köksklassiker en del av den franska
kulturen. Att den blå kulören i höst är framträdande i kökssammanhang och syns på allt från köksinredning till knivskaft,
gör naturligtvis att Chasseurs gjutjärnsgrytor definitivt ska stå
framme, oavsett om de används eller inte.
Samtliga grytor fungerar på alla värmekällor, inklusive induktion.
French Blue, 4 l, 24 cm. Pris: 1 399 kr.
Duck Egg Blue, 4 l, 24 cm. Pris: 1 399 kr.
China Blue, 1,2 l, 16 cm. Pris: 999 kr.

Vill du låna grytorna till fotograferingar eller lotta ut dem i en
tävling? Hör av dig till Emilia med kontaktuppgifter nedan.

I årets Limited Edition från Chasseur syns blåa kulörer som för tankarna
till den franska kulturen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna-Karin Boije, 031-382 29 12, anna-karin.boije@sundqvist.se eller
Emilia Brandt, 08-400 255 19, emilia@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
J.A. Sundqvist AB är ett ”House of Brands” med flera varumärken. Verksamheten består av exklusiva
agenturer med varor av allra högsta kvalitet för våra kök. Det innebär även extra fokus på kundservice
sammanfattat i policyn Approved Sundqvist Quality. Bland Sundqvists varumärken finns de professionella
kockknivarna GLOBAL, KAI, TAMAHAGANE och YAXELL, därtill högkvalitativa kokkärl och stekpannor från
Fissler och Scanpan. Sundqvist är även distributör för Pulltex, Zassenhaus, Mundial, Laguiole en Aubrac, SQ,
Chasseur, Opinel och Minosharp. Hemsida: sundqvist.se.

