Pressmeddelande – Augusti 2019

TA HAND OM TRÄDGÅRDENS SMÅFÅGLAR ÅRET OM!
Med Eva Solos stilrena fågelmatare och hängande fågelbad – båda i keramik – förses trädgårdens
småfåglar med livsviktigt foder och vatten året om. Den vägghängnda fågelmataren, som är lätt att
montera i trädgården eller på husväggen, är designad så att fåglarna lätt kommer åt fodret. Det hängande fågelbadet bjuder dessutom in småfåglarna till ett dopp under trädens svalkande grönska.

Vägghängd rörformad fågelmatare
Den vägghängda rörformade fågelmataren ger
enkelt tillgång till fodret eftersom foderröret är
utrustat med en pinne som småfåglarna lätt kan
landa på och äta ifrån. När foderröret är tomt är
det lätt att fylla på med nytt foder genom det stora
påfyllningshålet på rörets baksida. Fågelmataren
kan hängas på en skruv, en spik eller en krok på en
vägg, ett träd eller ett plank. Tål alla slags väder och
kan hänga ute året om. Foderröret rengörs enkelt
med en fuktig trasa.
•
•
•

Tillverkad i matt, vit keramik, lackerat trä och gummi.
Mått: L 33,5 cm × B 9,5 cm × D 8 cm.
Cirkapris: 450 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.

Pressmeddelande – hösten 2019

Hängande fågelbad
Skäm bort småfåglarna i trädgården med ett
bad och ge dem tillgång till livsviktigt vatten.
Det hängande fågelbadet är särskilt bra till
småfåglar som mesar och talgoxar. Ett praktiskt
upphängningssnöre gör att fågelbadet kan hängas
upp och tas ner lätt och snabbt. Fågelbadet kan vara
ute året om då det är tillverkat i material som tål
väder och vind. Badet är även lätt att rengöra med
en fuktig trasa.
•
•
•

Tillverkad i matt vit keramik och nylonrep.
Mått: Ø 25 cm x H 11 cm.
Cirkapris: 450 kr.

Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Sturén, 070-981 30 06, 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.

