Pressmeddelande – juni 2017

Exklusiva vingar på ny sänggavel!

Sällan har sänggaveln varit så populär som nu
och det är inte svårt att förstå varför. Ekens nya,
exklusiva sänggavel med vingar har djupt sittande
knappar och skapar en lika omslutande och bekväm,
som estetiskt tilltalande sänglösning.

Att sänggavelns popularitet har ökat under de senaste
åren är knappast en tillfällighet. En mjukt stoppad gavel
är fantastiskt skönt att luta sig emot och ger dessutom
det där extra till inredningsstilen.
Senast ut, och första i sitt slag på den svenska
marknaden, är exklusiva Gavel djupknappad med vingar
från Ekens. Som namnet antyder omsluts sänggaveln av
de tio centimeter utstående kanterna och det är just
dessa ”vingar” som är unika för gaveln. Tillsammans
med den mjuka stoppningen med de djupt sittande
knapparna formas en sänglösning som definitivt höjer
känslan, både komfort- och designmässigt.
Sänggaveln är golvstående vilket underlättar städning,
finns i fem olika kulörer med slitstarka tyger och i tre
storlekar: 160 cm, 180 cm och 210 cm. Gaveln är 126
cm hög och har en träregelstomme med en polyesterstoppning.
Rek. cirkapris, 8 995 kronor för de två mindre
storlekarna och 9 995 kronor för bredden 210 cm.
Sänglamporna med LED-ljus som enkelt skruvas fast
på toppen eller sidan av gaveln, är specialdesignade
tillbehör. Cirkapris för två, 595 kronor.
Ekens sortiment av sängar med tillbehör finns bland
annat att köpa hos Sängjätten och i EM:s butiker.

Gavel djupknappad med vingar är en nyhet från Ekens och den
första i sitt slag på den svenska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Peter Hindrikson, Hilding Anders, 0768 934 621, hp.hindrikson@hildinganders.com
Hoai Nguyen, PerPR, 08-400 255 29, hoai@perpr.se
Högupplösta bilder:
Högupplösta bilder kan laddas ner på perpr.se.

Hilding Anders är den ledande sängtillverkaren i Europa och Asien och har sitt huvudkontor i Malmö. Företaget grundades 1939 och finns idag i
över 40 länder med drygt 7 000 anställda. Det svenska bolaget är Sveriges största sängtillverkare med varumärken som Hilding, Jensen, Carpe
Diem Beds of Sweden, Ekens, Stjärnbädden och Curem. Verksamheten bedrivs i Lysekil, Rydaholm och Hästveda, inte långt från där Hilding
Andersson för över 75 år sedan startade tillverkningen av sängar under varumärket Hilding.

