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Nya badrumsserien Simple gör valen lätta!
Ballingslövs nya badrumsserie Simple gör det enkelt för den som ska investera i ny badrumsinredning. Valen är få, men kunden kan vila lugnt i en
prisvänlig möbel av hög kvalitet och i ett designsäkert uttryck.
För vissa är det inget självändamål att få en uppsjö av
valmöjligheter. Och även för den mest inredningsintresserade är det ibland skönt att få vila i de få möjligheterna. Till alla oss är nya badrumsserien Simple lika
funktionell som enkel att ta till sig och möblera med.
Kvalitet, design och ett stramt och enkelt formspråk
till ett högst rimligt pris. Så summerar vi den nya badrumsserien Simple från Ballingslöv där valen är lika
begränsade som mycket noga utvalda. Detta för att
mottagaren helt enkelt ska kunna luta sig tillbaka och
kunna göra ett smidigt och tryggt inköp.
Färgvalen på Simple är lika enkla som namnet, här
finns luckorna endast att välja i storsäljarna vitt eller
mörkgrått.
Även när det kommer till inredning är valen två –
kommoderna finns med lucka/hylla eller låda. Väljer
man låda får man en lättskött foliebelagd sådan som
stängs mjukt och ljudlöst. Simple är dessutom lättplacerad även i de mindre badrummen då det grundaste
djupet på kommoden endast mäter 343 mm.
För att ytterligare trycka på enkelheten med Simple
och dess färre valmöjligheter är att den levereras hem
till kund – färdigmonterad. Mycket mer simpelt än så
här kan det knappast bli att välja och trivas med sin
badrumsmöbel.
Prisexempel kommod med lucka och hylla, bredd
794 mm, höjd 480 mm, djup 450 mm. 3 930 kr.

Ballingslövs nya badrumsserie Simple har få val till ett rimligt
pris, utan att det för den som skull har tummats det minsta
på kvalitet eller design.

Följ Ballingslövs inspirations-blogg på www.vardagsgladje.se

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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