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Naturligt smart och rätt upphängt!
Ballingslövs nya läderhållare låter estetik och funktion gå hand i hand. Hängaren i naturfärgat, svart
och antikbrunt läder, finner utan problem sin plats i
hemmets olika rum.

Naturmaterial fortsätter att ta plats i våra hem och
här syns den användbara nyheten läderhållaren från
Ballingslöv som på ett fint sätt förenar färg, form och
användarvänlighet.
Läder är hud som har behandlats så att den blir
beständig, samtidigt som den bevarar sin naturliga styrka och spänst. Behandlingen kallas garvning och gör
lädret slittåligt och formbart och ger rätt egenskaper för
att släppa igenom vattenånga. Detta ligger sedan till
grund så att läderhållaren förändras på ett vackert sätt
ju mer den används.
Läderhållaren är i storleken 170x30 mm och stadig,
vilket gör det möjligt att hänga upp även lite tyngre material, samtidigt som det blir en skön form på det som
hängs upp.
Sätt upp hållaren i köket och ge plats för både en och
två kökshanddukar. I badrummet fungerar den naturligtvis lika bra till badlakanet och i sovrummet till morgonrocken eller som tidningshållare.
När inte läderhållaren, med sitt fäste i krom används,
är den naturligtvis en inredningsdetalj att räkna med –
precis som den är!
Läderhållaren finns i naturfärgat, svart och antikbrunt
läder. Cirkapris, 245 kr.

Vill du arrangera tävlingar, vänligen mejla eller ring Josefine Högberg med
uppgifter nedan

Ballingslövs nyhet läderhållaren fyller lika mycket sin funktion som
den, i all sin enkelhet, förtydligar en inredningsstil.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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