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Nyhet!

Bistroköket i härligaste mörkblått!
Får vi presentera Ballingslövs nya kulör, Mörkblå.
Färgen som anses främja kreativitet och vara rogivande, vilket naturligtvis passar fint i en köksmiljö
som ska inspirera till matlagning och skapa en
hög trivselfaktor för umgänge.
Inför 2018 är det att visa uttryck snarare än att dölja
som står på agendan. I linje med detta lanserar
Ballingslöv den nya kulören Mörkblå, en helt fantastiskt varm och djup kulör som definitivt färgsätter ett
hem utan att det för den skull upplevs färgglatt.
Den blå kulörens egenskaper sägs främja kreativitet
och vara rogivande, vilket naturligtvis passar perfekt
i en köksmiljö som ska inspirera till matlagning och
skapa en hög trivselfaktor för umgänge. Att det blev
just ett mörkblått kök, bygger på alla de möjligheter
den lika uppdaterade som hållbara kulören har att
erbjuda.
Mörkblått är exempelvis oslagbart vackert att kombinera till både våra nordiska ljusa träslag och mörkare bruna nyanser. Det är också en kulör som är ett
säkert kort till de färgskalor som vi gärna målar våra
väggar i: vitt, beige och ljusgrått. Kulören matchas
även enkelt till det högaktuella puder-rosa och ljusgröna nyanserna.
Att Bistro-köket i mörkblått blir som en ”möbel” i
linje med annan inredning i hemmet, är naturligtvis
även det ett argument som talar till dess fördel. Bistro
Mörkblå är en slät lucka med lätt, fin avrundad kant
och för att få till den riktigt mörkblå kulören och dessutom göra den slitstark och hållbar, målas luckan i
flera lager. Alla målade MDF-luckor från Ballingslöv
går att få i den nya kulören.
Den nya kulören lanseras i februari 2018, men finns
redan nu att se i ljusgården på NK i Stockholm.

Ballingslövs nya kulör Mörkblå är tidlös och lätt att kombinera till
andra färger.

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.
Ballingslöv AB är en av de ledande tillverkarna av inredningar för kök, bad och förvaring i Skandinavien. Ballingslöv
AB grundades 1929 och är beläget i Ballingslöv norr om Hässleholm. Antalet anställda i Ballingslöv AB uppgår idag
till cirka 500 personer. Företaget ingår sedan 1998 i koncernen Ballingslöv International AB.
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