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Pressmeddelande  23 oktober 2015   Forest Collection träinredning från Vinter & Bloom 
 

 
Nu lanserar Vinter & Bloom en ny kollektion med träinredning för barnrummet som ger fantasin 
utrymme att växa och gro - Forest Collection. Med inspiration från den skandinaviska naturen och 
sagornas magi har Vinter & Bloom skapat en kollektion med träinredning som återger naturens mjuka 
former som rundade moln, kloka ugglor samt siluetter av träd och grenar. I stilrent vitt och lekfulla 
accentfärger ger Forest Collection barnrummet en sagolik känsla.  
Produkterna i Forest Collections är tillverkade av FSC-certifierat trä, eftersom naturen och vår skog är 
viktig för oss.  
I Forest Collection finns träinredningsprodukterna mätsticka, klädhängare, kubhyllor, ett antal olika 
vägghyllor samt boklåda. Du finner ett urval av produkterna här nedan: 
 

 

Mätsticka Träd 
Inred barnrummet med en sagolik mätsticka i form av ett träd med en klok uggla sittandes på en gren. Se sedan ditt barn växa och skjuta i höjden. 

 Material: Lackad FSC-certifierad MDF 
 Finns i färgerna vit, rosa och aqua 
 Cirkapris i butik 499 kr  
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Kubhylla 2-pack 
Två fristående vita kubhyllor med rundade hörn och färgad insida i aqua eller svart. Hyllorna passar lika bra i barnrummet som i övriga hemmet. 

 Material: Lackad FSC-certifierad MDF 
 Finns i färgerna vit/svart och vit/aqua 
 Cirkapris i butik 549 kr  

  

 

  Molnhylla 
Förvara ditt barns favoritsagor och småsaker nära till hands eller högt upp bland molnen i en sagolik molnhylla dekorerad med en klok uggla. 

 Material: Lackad FSC-certifierad MDF 
 Finns i färgerna vit och aqua  Cirkapris i butik 299 kr 

 
För ytterligare information, kontakta Jessica Engelbrecht, Marketing Manager Amvina AB.  
Tel 08-732 88 50 eller jessica.engelbrecht@amvina.se. Högupplösta bilder hittar du här: 
http://www.amvina.se/vinterbloom/forestcollection/ 
 
Om Vinter & Bloom 
Vinter & Bloom är inspirerat av de skandinaviska årstiderna – grönskande vår, varma somrar, färgglada höstar och frostiga vintrar. När du inreder barnrummet, ditt hem eller ska på lekfulla utflykter har vi fångat årstiderna i vår design. Genom våra filtar, Oeko-Tex textilier och vår träinredning vill vi dela vår passion för den vackra skandinaviska designen med dig och dina närmaste.  

  
 

Vinter & Bloom säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB.  Amvina distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.   Bland våra varumärken finns Diono, Hippychick, Nattou, Pabobo, Skip Hop, Vinter & Bloom och Walltastic. 


