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Spring ind i det nye år
med naturlige forårstendenser

Mens vi venter på grønne træer, blomster der springer ud og lunere vejr,
lancerer det danske interiør design brand Bloomingville en ny kollektion
til forårs- og sommerindretningen, og forbereder os til den kommende
årstid med udendørsliv og afslappende velvære.

mønstrede Bloomingville look eller giver dig i kast med sommer- og
tapasmiddage.

Spring/Summer 2019 trends hylder livet, varmen og en enkelthed,
der skaber rammerne til fordybelse og et roligt fristed væk fra det
hektiske hverdagsliv både online og på farten. Den nye kollektion fra
Bloomingville giver en personlig og afbalanceret stil og demonstrerer
dens skandinaviske oprindelse med hyggelige, naturlige, rå elementer og
udsøgte, nordiske detaljer.

KENDRA og HAZEL stelserierne viser essensen af det nordiske design, hvor
den rå og rustikke stentøjskvalitet smelter sammen med en afbalanceret
enkelhed. Fløjlsbløde glaseringer og unikke designs pryder NATASHA
og MAYA stellene, mens ikke færre end tre nye tapasinspirerede serier
får os til at længes efter social dining og sommercocktails sammen
med venner og familie. Med et bredt udvalg tilbyder Bloomingville en
række udsøgte stelserier og naturligt tilbehør, der sikrer et smukt udtryk
i køkkenet.

Grønne omgivelser

Skaber glæde med forandring

I Spring/Summer 2019 handler det om at forene inden- og udendørslivet.
Naturlige og grønne elementer finder vej ind i vores stuer, mens de
traditionelle home accessories og vidunderlige møbler skaber en hjemlig
og afslappet stemning ude på terrassen.

Ord som naturlig, nordisk, hyggelig og personlig beskriver essensen
af Bloomingvilles stil og understreger principperne i SS19 sæsonen.
Bloomingville leverer som altid en kollektion, der er i tråd med både
indretnings- og livsstilstendenser, og tilbyder på én gang en personlig
og afbalanceret stil sammen med løftet om at skabe glæde i det evigt
foranderlige hjem. Spektakulære, trendy designs og specielle, håndlavede
styles er med til at give et unikt udtryk i ethvert hjem, hvilket er essentielt
for Bloomingvilles mission.

Bloomingvilles SS19 kollektion kommer med et væld af hængende
urtepotter i både let glas, lun keramik, hyggelige naturmaterialer og
køligt metal, der alle skaber de perfekte grønne omgivelser til sæsonen.
Sammen med de nye, charmerende møbelserier i bambus, SOLE og
VIDA, giver SS19 outdoorkategorien en tillokkende, eksotisk kulisse
til afslapning og udendørsliv, der indbyder til hyggelige sommersammenkomster.

Forkæl køkkenet med rustikke, nordiske nyheder
Bloomingvilles køkkennyheder anno 2019 byder på en betagende stil,
uanset om du er til rå, nordisk elegance, det traditionelle, hyggelige og

Udforsk den betagende SS19 kollektion på www.bloomingville.com/press
og bliv inspireret til en ny sæson af naturlige tendenser. De nye designs er
allerede på vej ud til butikker over hele verden.
For mere information eller et presse-login, kontakt venligst:
press@bloomingville.com.

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

