Pressmeddelande – februari 2017

Exklusiv nyhet med smala distanser!
System 10 är namnet på Ballingslövs senaste
kökskoncept. Systemet, med endast 10 millimeters smala distanser, är utvecklat med vardagsrummet i åtanke och för att skapa genomgående
linjer och geometrier i rummet.

När Ballingslöv utvecklade system 10 hade de en
vardagsrumsinredning i åtanke. De ville helt enkelt
utveckla sitt nästa kökskoncept så att inredning och
konstruktion skulle flätas samman på ett högst smakfullt och arkitektoniskt vis.
System 10 blev resultatet. I detta kökskoncept ligger
fokus på utrymmet mellan luckorna, detta utrymme
lyfts genom att montera distanser mellan skåpen. För
att vara mer exakt, 10 millimeter. Genom detta fokus
på mellanrummen lyfts linjer och geometrier i rummet
fram på ett alldeles särskilt elegant vis, vilket i sin tur
ramar in och skapar en sober helhet.
Till System 10 finns även tunna snickerier att använda för att förlänga eller matcha inredningen och för att
skapa en exklusiv sammanhållen inredning.
System 10 är ett tillbehörssystem som bäst är
lämpat för luckan Bistro. De åtta olika kulörerna är vit,
gräddvit, lindblomsgrönt, ostronbeige, pärlgrå, mörkgrå, peppargrå eller nyheten varmgrå.
System 10 kan dessutom med fördel rama in skåp
och moduler i husets alla rum. Att låta möbler och
inredning samspela mellan ytor är som bekant ett
genomtänkt sätt för att uppnå harmoni och balans till
rummet.
Pris vid förfrågan.

Följ Ballingslövs inspirations-blogg på www.vardagsgladje.se

Ballingslövs nya System 10 har distanser på 10 mm. Tack vare det
minimala utrymmet lyfts geometrier fram och skapar en sober helhet.

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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