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NYHETER FRÅN VÄLKÄNDA SERIEN LEGIO NOVA!
Nu utökar Eva Trio sin välkända serie Legio Nova med en vacker kanna, en smörask med ett lock i oljad ek
samt ett fat som kan användas i ugnen såväl som placeras i frysen. Det räfflade mönstret är en omtyckt
detalj som speglas även i nyheterna.

Legio Nova kanna
Kanna i vacker, tidlös design är tillverkad i vitt porslin och
har Legio Nova-seriens välkända signaturspår. Den klassiska
vackra formen passar både till vardags som fest.
•
•
•

Tillverkad i porslin.
Rymmer: 0,7 l.
Cirkapris: 300 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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Legio Nova smörask med lock i ekträ
Smörasken i vitt, räfflat porslin med lock i oljad ek, är ett hygieniskt sätt att förvara smör på och som dessutom ser mycket
trevligt ut om man vill använda asken till annat.

•
•
•

Tillverkad i porslin och oljat ekträ.
Mått: L 12 x B 10 x H 6 cm.
Cirkapris: 300 kr.

Legio Nova ugnsfast fat
Ut ur ugnen och direkt på bordet! Ugnsfasta fatet i räfflat vitt
porslin tål att gå från frys till ugn. Fatets design och storlek
gör det möjligt att ha två likadana fat stående bredvid varandra i en ugn av standardstorlek. En praktisk kant i båda ändar
ger ett bra grepp om det varma fatet. Djupet ger dessutom
många användningsområden.
•
•
•

Tillverkad i porslin.
Mått: L 32 x B 20 x H 6 cm.
Cirkapris: 600 kr.

För ytterligare information eller utlåning, vänligen kontakta:
Jessica Sturén, 072-392 68 47, 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.

