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Forest Collection indretningsprodukter af træ fra Vinter & Bloom
giver børneværelset en følelse af eventyr

Nu lancerer Vinter & Bloom Forest Collection en ny kollektion med indretningsprodukter i træ til
børneværelset, som giver fantasien plads til at vokse og gro. Vinter & Bloom har med inspiration fra
den skandinaviske natur og eventyrenes magi skabt en kollektion med indretningsprodukter i træ,
som gengiver naturens bløde former som f.eks. runde skyer, kloge ugler samt silhuetter af træer og
grene. Med produkter i stilrent hvidt og muntre accentfarver giver Forest Collection børneværelset en
følelse af eventyr.
Vinter & Bloom Forest Collections produkter er fremstillet af FSC-certificeret træ, da naturen og vore
skove er vigtige for os.
Forest Collection omfatter træ indretningsprodukter som højdemålere, knagerækker, kube-hylder,
forskellige væghylder samt bogkasser. Du kan se et udvalg af produkterne herunder:
Højdemåler Træ

Indret børneværelset med en eventyrlig højdemåler i form af et træ med en klog
ugle siddende på en gren. Se derefter dit barn vokse og skyde i vejret.
 Materiale: Lakeret FSC-certificeret MDF
 Fås i farverne hvid, lyserød og aqua
 Cirkapris i butikkerne 439 kr
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Kube-hylde 2-pak

To fritstående hvide kube-hylder med afrundede hjørner og inderside i aqua eller
sort. Hylderne passer perfekt både i børneværelset og i resten af hjemmet.
 Materiale: Lakeret FSC-certificeret MDF
 Fås i farverne hvid/sort og hvid/aqua
 Cirkapris i butikkerne 479 kr

Sky-hylde

Opbevar dit barns favoritting og småting inden for rækkevidde eller højt oppe
blandt skyerne i en eventyrlig sky-hylde, der er dekoreret med en klog ugle.
 Materiale: Lakeret FSC-certificeret MDF
 Fås i farverne hvid og aqua
 Cirkapris i butikkerne 269 kr

For yderligere information eller billeder kontakt Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.
Tlf.: +46 (0)8-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se.
Billeder i høj opløsning: http://www.amvina.se/vinterbloom/forestcollection/

Om vinter & Bloom
Vinter & Bloom er inspireret af de skandinaviske årstider – det friske forår, den varme sommer, det
farvestrålende efterår og den frostfyldte vinter. Hvad enten du skal indrette børneværelset, dit hjem eller skal
på legefyldte udflugter, så har vi indfanget årstiderne i vores design. Med vores tæpper, Oeko-Tex tekstiler og
vores udvalg af indretningsprodukter i naturtræ vil vi dele vores passion for smukt skandinavisk design med dig
og dine nærmeste.

Vinter & Bloom sælges og distribueres til forhandlere i Sverige, Norge og Danmark af Amvina AB. Amvina er et svensk
import- og grossistselskab, der distribuerer baby-, børne-, ventetøjs- og forældreprodukter til detailhandelen i Norden.
Blandt vores varemærker kan nævnes Diono, Nattou, Skip Hop, Vinter & Bloom och Walltastic.
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