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Aktuellt med vacker naturrotting!
I år ser vi ett stort utbud av trädgårdsmöbler
tillverkade av vacker naturrotting. Ett gediget
material där varje möbel får sin högst unika yta.
Äkta rotting eller konstrotting? Ja, skillnader är det
definitivt. Där konstrottingen visar en tålig yta rustad
för alla väder, är naturrottingen mer känslig för fukt
och står med fördel under tak, i växthus eller uterum.
På pluskontot har vi ett vackert naturmaterial där varje
möbel har en helt unik yta.
Till utesäsongen visar Hillerstorp fem olika grupper i
naturrotting. Stolen Hemsö har en stoppad sits, Praktö
är den sköna länsstolen med tillhörande fotpall. Fårskinnsfäll i vitt eller grått är anpassad efter formen och
ger ytterligare sittkomfort. I samma serie finns även ett
mindre bord med härdad glasskiva.
Klassiska Hanö i mjuka, runda former finns som vit
fåtölj. Det mindre avlastningsbordet i samma mjuka
stil har rottingunderrede och även det en glasskiva.
Stolen Råå med armstöd är stilren i linjerna och har
den så aktuella väderpinade kulören på rottingen. Det
tillhörande bordet är 1 meter i diameter och passar
utmärkt som matbord för fyra.
Ytterligare en variant är Kullen med sin täta flätningsteknik och där rottingen finns i natur eller antikgrått. Detta är den största serien med exempelvis en
praktisk förvaringsbänk och olika delar som gör det
möjligt att bygga ihop en soffa med divan.
Rotting framställs av den slingriga stammen från
palmen Calamus. Palmens stammar kan bli upp till
ett par hundra meter höga och tack vare träets böjlighet fungerar palmen alldeles utmärkt att tillverka
möbler av. Vid tillverkningen flätas rotting runt en
stomme av trä.
Som tillbehör finns en rad olika modeller och kulörer
på dynor. För prisuppgifter och ytterligare modeller,
se bildbanken på perpr.se.

Stolen Hemsö i naturrotting passar fint ihop med det grålaserade furubordet Shabby Chic.

Skön vila erbjuder länsstolen Praktö med fotpall och mjuk
fårskinnsfäll som finns i grått och vitt.
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Kullen är den största serien från Hillerstorp med fåtölj, olika sittdelar, bord och
bänkförvaring. Möblerna finns i antikgrå naturrotting.

Hanö är en lättplacerad klassisk vit stol i naturrotting. Till
stolen finns ett mindre bord med glasskiva.

Med sin väderpinade kulör på rottingen och med avskalade
linjer ger Råå ett modernt och uppdaterat uttryck.

För fotografering och 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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