Pressmeddelande – november 2020

NYA DELAR TILL NORDIC KITCHEN I SVART STENGODS
Nu utökar Eva Solo sin populära serie Nordic Kitchen med ytterligare delar. Precis som det övriga
sortimentet är materialet stengods i matt svart.
Nytt från Eva Solo är helt nya delar till den redan väletablerade serien Nordic Kitchen i svart stengods.
Serien kompletteras med ett fint saltkar med lock i ekträ och tre allsidiga, stapelbara serveringsskålar
perfekta till tapas, små rätter eller varför inte frukostgröten. Duka helt i svart, eller matcha med helt andra
material eller kulörer. Det är charmen och möjligheten med stengodsserien Nordic Kitchen.

Nordic Kitchen Saltkar med lock
Nordic kitchen saltkar har ett löstagbart lock i oljat ekträ.
Karet kan med fördel användas till andra kryddor eller
varför inte smycken.
•
•
•
•
•

Tillverkad i svart stengods och ekträ.
Rymmer 0,4 l.
Mått: H 7,7xØ 10,5cm.
Karet tål maskindisk.
Cirkapris 350 kr.

Önskas ytterligare information eller för ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, 070-602 17 00, e-post: julia@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.
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Nordic Kitchen Kvadratisk skål
Den fyrkantiga skålen i svart stengods är stapelbar och
tar därmed mindre plats i skåpet. En perfekt och trevlig
storlek till frukostfilen, tapas och fredagsmyset.
•
•
•
•

Tillverkat i svart stengods.
Mått: 11x11x4 cm.
Tål ugn, mikrovågsugn och maskindisk.
Cirkapris 230 kr.

Nordic Kitchen Serveringsfat
Nordic Kitchens serveringsfat kan kombineras och
staplas i det rektangulära fatet och tillsammans med den
kvadratiska skålen från samma serie.
•
•
•
•

Tillverkat i svart stengods.
Mått: 12x24x3,5 cm.
Tål ugn, mikrovågsugn och maskindisk.
Cirkapris 300 kr.

Nordic Kitchen Serveringsfat modell större
Nordic Kitchens serveringsfat i elegant svart stengods
används med fördel som serveringsfat till tapas, snacks
eller mindre rätter. Fatet kan kombineras med den
kvadratiska skålen och det mindre rektangulära fatet från
samma serie. Dessa kan, precis som de andra faten,
staplas tillsammans och tar därmed mindre plats i lådor
och skåp.
•
•
•
•

Tillverkat i svart stengods.
Mått: 13x37x3 cm.
Tål ugn, mikrovågsugn och maskindisk.
Cirkapris 480 kr.

Önskas ytterligare information eller för ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, 070-602 17 00, e-post: julia@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.

