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OPDAG EN KLASSISK JUL
MED ET TRENDY TVIST
JOËLLE

Bloomingvilles julekollektion 2018 er landet – klar til at levere den
helt rigtige og hyggelige julestemning i hjem over hele verden.
De ekstravagante udtryk og sofistikerede farvekombinationer
fra sommerens trend skinner helt ind i dette års vidunderlige
julekollektion. Farverne har tilpasset sig vinterens mørke stemning
og optræder med nuancer som varm pink og smaragdgrøn, der
mixes med kendte juleklassikere som mørk rød og skinnende guld.
Resultatet er en ekstravagant og samtidig hyggelig julekollektion,
der vil imponere enhver interiør fashionista.
DEN PERSONLIGE JULESTEMNING
Bloomingvilles julekollektion er i 2018 mere farverig end tidligere.
Den mørkere farveskala fremhæver stemningen i den dunkle årstid
og skaber en perfekt hyggestemning i den søde juletid.
Et vidunderligt eksempel er det charmerende JOËLLE stel i dyb rød
eller mørkegrøn, der bringer den rette julestemning og personlige
stil til julebordet. Det understreger nøjagtigt det, som julen i 2018
handler om; at udvælge unikke ting, der skaber et individuelt look
og giver et personligt præg til indretningen.
Den nye julepynt repræsenterer et moderne look med klassiske

og traditionelle motiver som kogler, rensdyr, juletræer, stjerner og
hjerter. De nye keramikornamenter optræder både i en betagende
og skinnende perlemorsglasering, og med en mere rustik overflade,
der er velkendt i Bloomingvilles naturlige og hyggelige stil.
JULENS MAGI I EN PÆN INDPAKNING
Julens magi bliver som altid afsløret gennem de betænksomme
gaver vi giver til venner og familie. Med en smuk og særpræget
indpakning tilføjes det personlige touch til endnu et af julens
aspekter. Et eksklusivt fløjlsbånd eller dekorativ pynt på pakken
gør udvekslingen af gaver helt unik og mere intim. I Bloomingvilles
julekollektion findes adskillige accessories og fint gavepapir, der gør
indpakningen til en leg.
Udforsk de fine nye julevarer på webshopb2b.bloomingville.com og
find inspiration til en ægte Bloomingville jul. Kollektionen er allerede
i butikker over hele verden.
For spørgsmål eller et presselogin, skriv venligst til
press@bloomingville.com

Bloomingville er en international boliginteriør virksomhed, grundlagt i 2000. Dybt forankret i den æstetiske, danske designtradition
tilbyder Bloomingville nutidigt design til fornuftige priser, og leverer glædelige forandringer til hverdagens designere over hele verden

