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Tidlösa nyheter till uppskattade Legio Nova-servisen!
Servisen Legio Nova från Eva Trio, som lanserades 2015, utökas nu med tre lika moderna som tidlösa nyheter:
en mindre kanna för mjölk och grädde och två spännande ovala modeller av mattallrikar.
Legio Nova, som är en uppdatering av den poplära serien Legio i vit slät porslin, är redan en klassiker. Det vita
porslinet är av högsta kvalitet och känns särskilt igen på de karaktäristiska räfflade kanterna som ramar in maten
och presenterar detta på ett högst elegant vis. Slät yta harmoniserar fint med räfflat och de två serierna Legio
och Legio Nova passar därför mycket bra ihop med varandra.
Porslinet har 10 års garanti och servisen tål ugn, mikrovågsugn, frys och diskmaskin.

Eva Solo AB är en dansk designfirma som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett sortiment av kvalitetsprodukter för hem och kök, inklusive
de välkända varumärkena Eva Trio och Eva Solo.
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Nyhet! Liten kanna för mjölk och grädde
Den lilla kannan kompletterar de befintliga kannorna i
serien Legio Nova och är i en storlek perfekt för mjölk
och grädde.
Kanna 15 cl, rek. cirkapris 179 kr.

Nyhet! Oval form istället för rund
Den djupa ovala tallriken och den ovala assietten i
mellanstorlek gör det möjligt att duka på helt nya sätt
och skapa spännande nytänk.
Assietten passar fint till förrätter och mindre portioner,
den djupa tallriken är lämplig för exempelvis
pastarätter och soppor.
Asiett 20,8 x 17,3 cm, rek. cirkapris 179 kr.
Djup oval tallrik 25 x 20,8 cm, rek. cirkapris 259 kr.

Designen är utvecklat av Claus Jensen och Henrik Holbæk, Tools®. Ring på tlf. +45 36 73 20 60 för information om närmaste
återförsäljare. Se också: evasolo.se. Vill du har mer information, kontakta PerPR på tlf. 08-400 255 21 eller e-post: josefine@perpr.se.
Eva Solo AB är en dansk designfirma som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett sortiment av kvalitetsprodukter för hem och kök, inklusive
de välkända varumärkena Eva Trio och Eva Solo.

