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Maak een idyllisch en sfeervol thuis

Op donderdag 1 maart 2018 lanceert Søstrene Grene hun nieuwe lente interieurcollectie die nieuwe,
verrassende interieur items bevat voor in huis.
Bij het ontwerpen van hun interieurcollectie voor de lente van 2018 hebben de zussen grote nadruk
gelegd op mooie en opvallende elementen die warmte, rust en idylle uitstralen. Zachte vormen en
textiel in fijne pastelkleuren staan deze lente in de schijnwerpers gecombineerd met natuurlijke
materialen zoals hout en rotan, waar de zussen dol op zijn.
Gekleurd glas is een trend waarin de zussen dit seizoen stevig geloven. Hun collectie bevat daarom
zowel glazen vazen als kleine meubels met glasdetails. Uiteraard betekent de lente ook verse
bloemen – die u in de nieuwe collectie zowel kunt terugvinden in de vorm van designmotieven als in
de prachtige vazen waarin de bloemen gearrangeerd kunnen worden. De collectie is verkrijgbaar in
de Søstrene Grene winkels vanaf donderdag 1 maart met uitzondering van de zitbank en het
dienblad die verkrijgbaar zullen zijn vanaf donderdag 25 maart.
Welkom in het nieuwe seizoen bij Søstrene Grene..

Belangrijk! Noot voor de redactie:
Wij vragen u vriendelijk deze beelden niet te laten zien voor 15 februari 2018
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Over Søstrene Grene

Søstrene Grene is een Deense retailketen, die ernaar streeft om het dagelijks leven met esthetische
ontwerpen, creativiteit, geluk en ‘hygge’ te verrijken. De winkel biedt een groot assortiment aan
producten voor huis, keuken, ambacht, kantoor, kinderen en een verscheidenheid aan items voor de
verschillende seizoenen. Met een altijd veranderend assortiment en prijzen die nooit hoger zijn dan
nodig is, wenst het familiebedrijf een prachtige wereld te creëren waar vondsten gedaan kunnen
worden en creativiteit wordt aangemoedigd.
Het merk draait rond het verhaal van karakters Anna en Clara Grene; twee oudere zussen die ijverig
werken aan het maken van kleine maar fijne verschillen in het dagelijks leven. De inspiratie van de
zussen halen zij uit de Grene familie, dat is de familie die Søstrene Grene in 1973 heeft opgericht en
die het bedrijf tot op de dag van vandaag bezitten en runnen.

Lees meer over Søstrene Grene op http://sostrenegrene.com/nl/

Voor meer informatie en foto’s, neem contact op met:
Jeffrey Struijk, SimplyPR
j.struijk@simplypr.nl – 020 – 776 7756

