Nytt år och ny kulör på väggen i köket! Beckers kulörtrend Grounded Green symboliserar ett enkelt lantliv med moderna bekvämligheter. Ett slags
gröna vågen 3.0. Naturnära material som är fina att kombinera till stilen Grounded Green är rotting, marmor och krispigt linne.
På väggen syns kulören Emalj 819.

Rent hus 2021!

Dags att sortera i kökslådorna! Den nya salladsslungan från Eva Solo silar bort vatten från sallader och grönsaker. Sallads-slungan är tillverkad
i rostfritt stål och komposit där 30 procent av plasten har ersatts med
vetefibrer. Cirkapris 500 kr.

SmartStore™ Collect är en ny, hållbar förvaringslösning som gör det
enkelt att källsortera. Lådan är tillverkad i återvunnen konsumentplast
och rymmer 76 l. Trälocket av björkplywood gör lådan till en stadig pall.
Cirkapris 300 kr för låda, 150 kr för lock.

I Tarketts designade laminatkollektion finns golv som är enkla att rengöra och hålla fräscha. Det mycket naturtrogna stenmönstret på bilden
heter Provenza Toned Light Grey från kollektionen Iconik T-Extra.
Pris från 285 kr/kvm.

Badrumsaccessoarerna från Andrée Jardin tillverkas av hantverkare
i Frankrike. Det vackra setet med nagelborste och tvålfat tillverkas av
blekt, franskt, björkträ. I setet ingår även en äkta Marseilletvål.
Cirkapris: 400 kr.

Så var det detta med att hålla koll på nycklarna! Den nya nyckelringen
från Eva Solo är i konjaksfärgat läder. Raffinerad i sin enkelhet.
Cirkapris 250 kr.

GastroMax köksredskap tillverkade av biokomposit av gran och sockerrör minskar koldioxidavtrycket med upp till 80 % jämfört med nytillverkad plast. Cirkapris från 45 till 120 kr.

Väggen är målad med Alcro Pashmina i kulören 031 Säl.
Alcro Pashmina är en helmatt vattenburen färg för målning av väggar
inomhus där en matt och avtorkningsbar yta önskas. Cirkapris Alcro
Pashmina, 375 kr/1 liter.

Dags att tvätta igenom garderoben! Tvättmedlet från Sufraco för känsliga textilier är tillverkat i Frankrike och berikat med Marseilletvål och andra naturliga råvaror. Det är fritt från allergener och är mycket skonsamt
mot både din textil, din hud och naturen. Cirkapris: 119 kr/500 ml.

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Vill du låna produkter eller arrangera tävlingar, eller skapa andra samarbeten?
Vänligen kontakta Sofia Rumert, sofia@perpr.se.

