Pressmeddelande – oktober 2018

Nya högaktuella spegelluckan Stella
Nu lanserar Ballingslöv den högaktuella spegelluckan Stella som ett alternativ till den avskalade badrumslooken. Förutom i vitt finns Stella
även i två gråa kulörer som tydligt banar väg för
en personlig, ombonad och mysig stil i badrummet.

Badrumskommoden Bright, en av Ballingslövs
absoluta storsäljare de senaste åren, utökas nu
med en ny front - Stella, som känns igen på den
högaktuella spegelluckan.
I badrum precis som i kök strävar vi 2019 efter
att skapa en mysig, ombonad och varm känsla
med en hög faktor av personlighet.
I detta sammanhang är valet av lucka till badrumskommoden av stor vikt och ger dessutom
möjlighet att skapa olika stilar.
Luckan Stella, med den mjukt frästa spegeln
och ett skålhandtag, signalerar exempelvis en mer
lantlig stil. Samma lucka med en marmorknopp eller ett läderhandtag gör looken mer klassisk.
Stella finns förutom i vitt även i två nyanser av
kulören grått. Fräscht, nytt och med fantastiska
möjligheter att skapa en badrumsmiljö med ett
Stella är Ballingslövs nya front med den högaktuella spegelfärg- och formspråk framför vitt och avskalat.
Stella är en helfräst lucka i MDF med en tjocklek luckan som finns i vitt och två nyanser av grått.
på 19 mm. Luckan finns till Bright badrumskommod
med öppen hylla, med lucka eller hel-/delad front.
Bredd: 60 cm, 80 cm, 100 cm eller 120 cm.
Prisexempel : Kommod 60 cm med luckan Stella i
vitt 6 440 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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