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OAKEE, DANSK-DESIGNET BØRNEMØBLER
Det danske brand, Sebra Interiør lancerer en nye børnemøbelserie,
”Oakee”.
Oakee børnemøbelserien er en møbelkollektion bestående af tre lækre møbler, som omfatter et bord, en stol samt en bænk. Navnet ”Oakee”
er udledt af det engelske ord for egetræ ”oak”, tilsat et par legende
e’er, så navnet klinger sødt, især når det udtales af et barn.

Oakee stol		
Oakee bænk
Oakee bord		

RRP 499 DKK / 699 NOK
RRP 849 DKK / 1.195 NOK
RRP 799 DKK / 1.095 NOK

Møblerne har et fint og minimalistisk udtryk og kommer med pulverlakerede metalben i matsort og formbøjede overflader i egetræsfinér. Både sæder og bordplade har afrundede hjørner,
hvilket giver møblerne et helt særligt udtryk og den håndværksmæssige kvalitet er ikke til at
tage fejl af.
Med en siddehøjde på 32 cm., vil Oakee serien egne sig godt på børneværelset, men møblerne
kan naturligvis også bruges i hjemmets øvrige rum – eksempelvis kan bænken bruges i entreen, ligesom bordet sagtens kan fungere som et lille sofabord i stuen.
Det enkelte og flotte design passer smukt ind i den skandinaviske indretningsstil.

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.

