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Jul hos Kid Interiør: Elegant Christmas
Elegant Christmas oser av eleganse og maksimalisme. Man kan delen stilen
inn i 2 miljøer: et kaldere og stilrent miljø hvor flere toner av grønn og blå er
tydelige, og et mer rødt miljø hvor velour og store florale mønstre er sentrale.

Med en hvit duk har du alltid et godt grunnlag for å la bordpynten skille seg
ut og være fokuset.
// Elena Jaquard Duk // Bolur julekuler //

Gjør det hyggelig på soverommet til jul men også igjennom hele vinteren
med klare vinterfarger som grønt, blått og hvitt. Velourgardiner skaper den
lille luksusfølelsen som setter prikken over i’en.
// Baby It's Cold Putevar //

Julestjerner eller adventstjerner, i år finner et bredt utvalg av papirstjerner i
flere farger, mønstre og med eller uten glitter. // Julestjerner //

Ikke vær redd for å skape et ‘statement’ bord med en floral og dekorativ duk
til julens selskaper. Men denne duken trenger man faktisk minimalt med
annen pynt i tillegg, men detaljer som bestikk og lysestaker i gull kan fullføre
stilen. // Green Rose duk //

Elegant med rødt og velour på soverommet. // Tinden Percale Sengesett //
Diva pyntepute //

Kid ASA er Nordens største tekstil- og interiørkonsern. Konsernet består av
kjedene Kid Interiør med en butikkportefølje av ca 153 butikker i Norge, og
Hemtex med ca 133 butikker i Sverige, Finland og Estland. Begge kjedene
driver sine egne nettbutikker som er i sterk vekst.
Produktsortimentet varierer fra gardiner og sengetøy til dekorative artikler og
tilbehør til hjemmet. Konsernet har en solid økonomi med en samlet
omsetning på ca 3 mrd. NOK og et driftsresultat på 384 mill. NOK (2021).
Kids strategi er å tilby kunden kvalitetsprodukter fra sitt sortiment, bestående
av egenutviklede merker til gode priser, gjennom inspirerende butikker samt
nettbutikk. Vår kultur er preget av kremmerånd, inspirasjon og dedikerte
mennesker.
Det er hyggelig med noe nytt, og det skal være enkelt å få til.
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