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Nya delar till klassiska Eva Trio-serien Legio Nova!
Till det dukade bordet utökas nu den vackra räfflade Eva Trio-serien Legio Nova med nya
medlemmar. Här ser vi ett fint saltkar med trälock och sked, en generös skål och stapelbara
serveringsfat.
Vit, vacker och tidlös - Eva Trio- serien Legio Nova är numera en klassiker på det dukade bordet och
porslinet gör det enkelt att matcha dukningen efter säsong och stil. Nytt för i år är saltkaret i porslin med
ett lock i ekträ som skyddar saltet mot stekos, fukt och damm. Den lilla skeden i ekträ gör det enkelt och
hygieniskt att strö salt.
Till uppläggning och servering finns flera olika modeller av fat och skålar i smarta mått och generösa
storlekar. Exempelvis den runda serveringsskålen som rymmer över tre liter, perfekt till stora sallader.
Eva Trio Legio Nova saltkar med lock och sked
Det nya saltkaret i porslin har ett lock och en liten
sked i ekträ. Saltkaret tål maskindisk, lock och sked
diskas med varmt vatten och diskmedel.
•
•
•

Tillverkad i porslin och ekträ
H 7,5 cm/Ø 10,5 cm
Cirkapris 400 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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Eva Trio Legio Nova serveringsfat
Det vackert formade serveringsfatet i porslin med
seriens karaktäristiska räfflor är mycket användbart.
Fatet kan kombineras med och staplas i Eva Trio
Legio Nova rektangulärt serveringsfat 37 cm.
•
•
•
•
•

Tillverkat i porslin
Ungssäkert, fryssäkert
Tål microvågsugn och maskindisk
Mått 24x12 cm
Cirkapris 500 kr

Eva Trio Legio Nova serveringsskål
Den lilla eleganta serveringsskålen är praktisk och
ytterst användbar till en mängd olika ändamål. Skålen passar dessutom perfekt att placera på det nya
serveringsfatet.
•
•
•
•
•

Tillverkad i porslin
Ungssäker, fryssäker
Tål microvågsugn och maskindisk
Mått 12x12 cm
Cirkapris 300 kr

Eva Trio Legio Nova serveringsskål 3,3 l
Den generösa Legio Nova-skålen rymmer hela 3,3
liter och är perfekt till exempelvis pasta, sallad och
popcorn.
•
•
•
•
•

Tillverkad i porslin
Ungssäker, fryssäker
Tål microvågsugn och maskindisk
Rymmer 3,3 l
Cirkapris 800 kr

Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Sturén, 076-324 17 31, e-post: jessica@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner i bildbanken: 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.

