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Nyhet! Wimbledon har en stomme av vitkalkad teak och
ryggstöd i nätknutet band. Soffan är byggbar och kan tack
vare det anpassas till uteplatsens storlek. Cirkapris mittdel
4 800 kr. Soffbord 3 400 kr.

Lev uteliv!

Alldeles snart är den varma årstiden här med möjlighet att äta och umgås utomhus. Från Hillerstorp
finns trädgårdsmöbler av högsta kvalitet i många
olika designuttryck. Dessa och fler nyheter finns
med kompletta uppgifter att se och ladda ner i bildbanken, perpr.se/bildbank. Välkommen att titta in!

Även Wellington är en nyhet i vitkalkad teak, finns som
sittgrupp och matgrupp. Den flätade sitsen och ryggen
gör möblerna mjuka att sitta i. Cirkapris 4 100 kr.

Nyhet! Hörnsoffan Åminne har en stomme i grå aluminium
och dynor av vattenavisande material. Cirkapris komplett
hörnsoffa med silvergrå dynor samt bord, 11 000 kr.
Solsängen Arlöv i aluminium med regntålig textil. Cirkapris 1
850 kr. Bänken Stefan i vitlaserad kärnfuru från Norrland har
skön form och sittkomfort. Cirkapris 2 200 kr.

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.
Möbel- och dynproduktion sker 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.
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Nyhet! Jet Set är loungesoffan i flätad svart konstrotting med en ram av
aluminium. Design Karl Malmvall. Cirkapris komplett soffa 13 200 kr.

Raskö, en klassiker i grå naturrotting. Cirkapris 4 400 kr.

Stapelbara Brighton caféstol i aluminium. Sits och rygg av hållbar
Gaumo. Cirkapris stol 890 kr, bord 1 200 kr.

Nyhet! Hörnsoffan Hamra i grå aluminium. Soffbord samt sittoch ryggkuddar ingår. Cirkapris 14 400 kr.

Nyhet! Till serien Jet Set hör det kvadratiska soffbordet
i metall och svart marmor. Cirkpris 2 700 kr.

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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