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Strålende valg i kork og træprint!
En lampe i kork eller metal med print i valnød.
Nyhederne fra Markslöjd viser, at naturlige materialer
vinder endnu mere frem i hjemmet.
Naturen og dens organiske materiale fortsætter med at
vinde indpas i vores hjem, og her er udtrykket nyt og
spændende. Kork er et skønt, nyt indslag i denne sammenhæng, og det er forskellige slags træprint også.
Markslöjds nyhed Cork har, som navnet antyder, en
lampeskærm i massiv kork. Kork er et materiale, som
består af korkegens bark, og på denne loftpendel er korken presset og sat sammen i en kuppelform i størrelsen
40 cm i diameter. Detaljerne er i metal, og ledningen er i
sort stof.
I samme serie fås lampeholdere i kork, hvor materialet giver en spændende kontrast til den nøgne, overdimensionerede glødepære. Strømafbryderen sidder på
den stofbeklædte ledning, også den i sort.
Lampekollektionen Gothia er yderligere en nyhed i
samme naturtema, hvor print i valnød er trykt på metal.
Når printet trykkes på et hårdere materiale, har man mulighed for at vælge overflade-finish – alt fra mat til blank –
hvilket giver en helt anden glans, end træmaterialet selv
gør. Den minimalistiske lampeserie i rundede former fås
i seks forskellige modeller, både som loftlamper, gulvlampe, bordlampe og væglampe.
Priseksempel, pendlen Cork 1 570 kr og Gothia gulvlampe 945 kr. Flere billeder med tilhørende oplysninger
kan ses i billedbanken.

Hvis du vil låne produkter til fotografering eller arrangere konkurrencer, er
du meget velkommen til at maile eller ringe til Anne Louise Sørensen via
nedenstående oplysninger.

Nyheden Cork er fremstillet i massiv, presset kork.

Lampekollektionen Gothia har print i valnød på metal.

For yderligere information, kontakt venligst:
Anne Louise Sørensen, +45 (0)20 82 09 63, annelouise@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank

Markslöjd AB er en del af Markslöjd Lighting Group
og er et af Nordeuropas førende belysningsvirksomheder med afdelinger i 13 lande. Selskabsgruppen fremstiller og sælger belysning til såvel
privat brug som til offentlige miljøer.
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