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Den älskade hammocken är tillbaka!
Lite gung, en kudde och en tidning – mer behövs
inte för att skapa förutsättningar för de där rofyllda
stunderna man så väl behöver. Den lika älskade
som efterlängtade hammocken är tillbaka i en ny
uppdaterad design.
Vi är nog många som minns den där eftermiddagsluren som man ofta påtvingades som barn för att som
de vuxna sa ”orka med resten av dagen och kvällen”.
Under protest gick man till sängs och sov räv en stund
för att göra föräldrarna nöjda. Men en varm sommardag i mormors hammock placerad i ett lummigt hörn av
trädgården – då var den gungande vilan välkommen
och helt underbar!
Hammocken lanserades under 1960-talet och blev
snabbt en stor succé, uppskattad av alla generationer.
2016 gläds vi åt hammockens återkomst, i en helt ny
och uppdaterad design. Marstrand från Hillerstorp har
maritimt inspirerade tampar som håller sits och rygg på
plats och skapar det rätta gunget. Hur mycket du vill
att gungan ska luta avgör du själv. Allt trä i Marstrand
kommer från FSC-certifierad kärnfuru som har växt
i Norrland. FSC-certifierad träråvara innebär att den
kommer från skogsbruk som skapar ekonomiska,
sociala och miljömässiga fördelar och allt trä från ett
FSC-certifierat skogsbruk måste även vara spårbart.
Tresitssoffan är 150 cm bred och finns täcklaserad i
vitt. Dynorna är i standardmodell och finns som tillval i
massor av olika färger och prisklasser.
Marstrand tillverkas i Hillerstorps trädgårdsmöbelfabrik belägen i Småland.
Pris 3 995 kr.

Nyheten Marstrand är en uppdatering av den klassiska
hammocken. Modellen är maritimt inspirerad och finns som
tresitssoffa.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på 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. Möbel- och dynproduktion sker på någon av Hillerstorp 4 olika fabriker i Sverige,
Kina och Rumänien. I fabriken i småländska Hillerstorp tillverkas uteslutande trämöbler. Koncernen omsätter totalt
cirka 350 miljoner kronor per säsong fördelat på ett 10-tal marknader främst inom EU.

