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TID TIL INSPIRATION - OG EFTERÅRSFORNYELSE
Denne sæson, præsenterer Sebra Interiør en dansk-designet børneinteriørkollektion med smukke, beroligende nuancer, inspireret af nogle
af efterårets allersmukkest farver, med terrakotta-farver, rust, sennepsgul og jægergrøn, mixet med mere neutrale farver og nogle af
Sebra Interiør’s velkendte pastelnuancer i rosa og blålige toner.

Størstedelen af den nye efterårs- / vinterkollektion har temaet Wildlife
som omdrejningspunkt og kollektionen rummer dyr fra hele verden.
Her møder du både nogle af børnenes yndlingsdyr, så som giraffen
Glenn, løven Lee og elefanten Finley, men også mindre ”kendte” dyr,
som dovendyret Lacey, tapiren Tip og kamæleonen Carley.

AW19 kollektionen består derudover af bløde, økologiske GOTS-certificerede tekstiler, opdaterede Sebra klassikere og ny materialer, som
eksempelvis PUR og majsblade. Du finder også et udvalg af helt nye,
trælegetøjsdesigns, herunder et fint køkkenredskabssæt, smukt designede grøntsager og frugter, en stilfuld gå-vogn samt en cool færge
og garage, som kan holde små fingre beskæftiget – alt sammen i en
kvalitet, som kan gå i arv til det næste barn eller den næste generation.
OM SEBRA INTERIØR
Når du vælger et produkt fra Sebra vælger du samtidig et dedikeret dansk børneinteriørmærke, som fokuserer på sikkerhed, funktionalitet og kvalitet. Sebra sortimentet er karakteriseret ved
skandinavisk enkelhed og størstedelen af kollektionen er lavet af autentiske materialer - herunder træ, uld, genbrugspapir og økologisk bomuld. Desuden er en stor del af kollektionen håndlavet,
hvilket gør mange af produkterne helt unikke. Sebra tror på, at det at skabe et hjem med plads til børn og deres leg og kreativitet ikke behøver at være ensbetydende med æstetiske kompromiser.
Derfor har Sebra gjort det til deres vision at skabe produkter fyldt med glæde for legesyge børn og deres stilbevidste forældre… og det har de gjort siden 2004.
For yderligere information kontakt presseansvarlig Tania Ørts Hansen på press@sebra.dk eller på 74204404.

HIGHLIGHTS
AW19

Hæklet rangle, giraffen Glenn, savannah yellow
RRP 139 DKK / 169 NOK

Musikuro, kamæleonen Carley, moss green
RRP 299 DKK / 399 NOK

Vævet vægophæng, Wildlife, løven Lee
RRP 199 DKK / 279 NOK

Sebra færge i træ
RRP 749 DKK / 949 NOK

Sengetøj, junior, Wildlife
RRP 449 DKK / 599 NOK

Vævet gulvtæppe, dovendyret Lacey
RRP 599 DKK / 799 NOK

OPLEV VORES NYE KOLLEKTION OG TEMAET WILDLIFE PÅ DE KOMMENDE MESSER:
Maison + Objet
6. - 10. september / Hal 2 - Stand H13

Kind & Jugend
19. - 22. september / Hal 10.1 – Stand F-031

