Pressmeddelande – vår 2018

Nya medlemmar till Legio Nova & Legio-familjen
Designen talar för sig själv när tidlös enkelhet och funktion kombineras. Detta är kärnan i Eva Trio Legioservisen designad av Ole Palsby. En serie som i årtionden har funnits med vid måltiderna i oräkneliga hem.
Samma sak gäller Eva Trio Legio Nova, en nytolkning av den klassiska Eva Trio Legio-serien och som
känns igen på den räfflade designen.
Våren 2018 presenteras en ny tekanna från Eva Trio Legio Nova och två nyheter från Eva Trio Legio.
Legio Nova tekanna
Tekannan, med den optimalt designade pipen för
att undvika spill, har ett vackert ekhandtag som kan
fällas ner för att ta mindre plats.
•
•
•

Tillverkad i vitt porslin med ekhandtag.
Rymmer 1,2 liter.
Cirkapris 700 kr.

Design utvecklad av Claus Jensen och Henrik Holbæk Tools®. Se evasolo.se för fler nyheter. Vill du har ytterligare information, vänligen
kontakta Josefine Högberg 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.
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Eva Trio Legio mugg
Den stora koppen med sitt böjda öra är tillverkad
av högkvalitativt porslin och perfekt för servering av
både te och kaffe.

Eva Trio Legio kanna
Till juice, såser, vatten, vårblommor. Eva Trio Legiokannan har otaliga användningsområden.

•
•
•
•

•
•
•
•

Tillverkad i vitt porslin.
Rymmer 40 cl.
Kan användas i mikrovågsugn, ung och är fryssäker.
Cirkapris 150 kr.

Tillverkad i vitt högkvalitativt porslin.
Rymmer 0,1 l, 0,5 l och 1,1 liter.
Ugn- och mikrovågssäker. Kan placeras i frysen.
Cirkapris 180 kr, 200 kr och 280 kr.

Design utvecklad av Claus Jensen och Henrik Holbæk Tools®. Se evasolo.se för fler nyheter. Vill du har ytterligare information, vänligen
kontakta Josefine Högberg 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.

