Pressmeddelande – höst 2018

Design, kvalitet och kaffelycka!
Nordic kitchen-serien från Eva Solo utökas i höst med tre nya produkter. Vattenkokaren, presskannan
och termoskannan håller alla högsta nivå, både när det kommer till kvalitet och design.
Vad smakar väl godare än en kopp nybryggt kaffe eller te på höstkanten efter en kall dag utomhus? En
presskanna, en vattenkokare och en termoskanna är tre nya produkter ur Eva Solos Nordic kitchen-serie.
Alla inspirerade av skandinavisk design i rostfritt stål och med ett handtag i ek, där funktion och kvalitet
möts på högsta nivå.
Nordic kitchen vattenkokare
Nordic kitchen vattenkokare är unik i sitt slag där
design och funktion smälter samman. Kannan är
sladdfri och tack vare det är den mycket enkel att
fylla på och ur. Du behöver inte ens ta bort locket
för att hälla i vatten. Den droppfria hällpipen ser till
så att du kan hälla utan att spilla en enda droppe.
Vattenkokaren har en lättläst indikatormätare, ett
dolt värmeelement och automatisk avstängning när
vattnet börjar koka.
•
•
•
•
•

Tillverkad i borstad stål med ekhandtag.
100 % droppfri.
Rymmer: 1,5 liter.
Effekt: 1 850-2 200 W.
Cirkapris 2 000 kr.

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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Nordic kitchen presskanna
Placera nymalda bönor i den nya presskannan tillhörande serien Nordic kitchen och tillsätt hett vatten.
Rör om, låt dra i cirka fyra minuter innan du trycker
ner kolven. Svårare än så är det inte att brygga nytt
härligt kaffe. Att sedan kannan är droppfri och estetiskt tilltalande gör den självklar att placera direkt på
fikabordet.
•
•
•

Tillverkad i borstad stål med ekhandtag.
Rymmer 1,0 liter.
Cirkapris 1 400 kr.

Nordic kitchen termoskanna
Den designade termoskannan i rostfritt stål med
ekhandtag har en trippelskiktsinsats av stål som gör
det möjligt att hålla både kaffe och te varmt länge.
Brygg dina favoriter, häll i termosen och du vet att
drycken håller sig varm och smakar bra i flera timmar.
•
•
•
•

Tillverkad i borstad stål med ekhandtag.
100 % droppfri.
Rymmer 1,0 liter.
Cirkapris 1 400 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.

