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Sitt skönt i skuggan!
Bästa sittkomfort och skugga är en olsagbar
kombo när det är tid att äta ute eller solens
strålar helt enkelt är för intensiva. Årets härliga
kombo-möbler kommer från Hillerstorp.

Det engelska ordet ”umbrella” härstammar från
latinets ”umbra” som betyder skugga. Och skugga
är som bekant lika skönt som viktigt när solen strålar
intensivt och starkt.
Hillerstorps utmärkande nyhet, där sittkomfort kombineras med välgörande skugga, heter Gotland och
är en härlig rullsoffa i skön 70-talsanda. Här sitter du
som i en fästmannasoffa under parasoll och serverar
eftermiddagsfikat på bordet emellan. Möbeln rullar du
enkelt från en plats till en annan.
En annan retro-inspirerad nyhet är Balkongparasoll
135 med en fin volangkant. Parasollet fäster du på
bordet och slipper därmed parasollfot, vilket sparar
plats inte minst på balkongen. Perfekt för middagsbuffén som ska stå framme en stund och hållas borta
från solens värme.
Så lite kuriosa – redan kineserna, assyrierna och
egypterna använde sig av parasoll så tidigt som
1100 f.Kr. Ofta var de tillverkade av palmblad och det
var framförallt de besuttna klasserna som använde
dem för att skydda sig mot solen. För de rika var det
viktigt att folk kunde se skillnad mellan dem och deras
solbrända undersåtar och här spelade parasollet en
viktig roll. I antikens Assyrien var parasollet så viktigt
som maktsymbol att det bara var konungar som hade
privilegiet att använda parasollet. På 400-talet i Kina
klädde man parasollen med oljat papper för att göra
dem vattenavstötande och fick då en variant av nutidens paraplyer.
Cirkapriser: Balkongparasoll 135, 190 kr. Rullsoffa
Gotland 4 300 kr.

Perfekt till bakongbordet och över maten! Balkongparasoll
135 är nätt i modellen och har en volangkant a la 60-tal.

Skönaste tänkbara sommarhänget! Rullsoffan Gotland har
ett strategiskt placerat hål att placera parasollet i.

Dessa och många fler möbler med tillhörande parasoller hittar du på perpr.se/bildbank.
För ytterligare information, utlåningar och utlottningar
vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
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.

