2019-11-27 10:00 CET

Pigment Trend colours 2020 - Conscious
Living
Efter ett decennium med svala gråtoner i våra hem längtar vi efter jordens
egen färgskala. Det grundade och naturliga som får oss att känna vår kärna
och må väl. Pigment Trend 2020 – en samling underbara, tidsenliga nyanser
som vi döpt till Conscious Living – är precis det.
I tapetsamlingen Conscious Living hittar du lugna, samstämda toner hämtade
ur det svenska landskapet, för ett jordnära hem med andrum åt tanken.
Färger som klär dina väggar i skiftande energier från skog, mark och vatten.
Nyanser för ett harmoniskt liv i samklang med naturen, valda med omsorg för

att skapa rätt stämning i rummen.
- Vi har inspirerats av våra skiftande stämningar i vår svenska natur och tagit
fram fem jordnära och harmoniska kulörer som sätter känslan för ditt hem
2020. Kulörer där varje färg skapar en speciell energi och stämning i rummet.
Conscious Living handlar om att må bra, så låt hjärtat sätta tonerna till ditt
hem. Skapa en plats att andas, säger Ulrica Hurtig, Senior Designer,
Boråstapeter.
Trendkulörerna i Conscious Living lanseras i mitten av januari och tillhör
kollektionen Pigment.
Bilder och pressmaterial
För ytterligare information eller högupplösta bilder samt prover av tapeter till
fotografering, kontakta Karin Boo Wiklander, PR & Content Manager
WallVision, telefon: +46 70 458 64 47, e-post
karin.boo.wiklander@wallvision.se

Med inspiration från vårt svenska arv skapar vi tapeter för alla hem
Boråstapeter är Sveriges i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke.
Varje år lanseras runt 7 kollektioner som designas och produceras i Borås och
som säljs över nästan hela världen. Utifrån en klassisk och tidlös grund
utvecklas varumärket kontinuerligt för att möta marknadens intresse för
design, färg och form. Boråstapeter ingår i WallVision koncernen tillsammans
med varumärkena Engblad & Co, Mr Perswall, Cole & Son och Wall&decò.
www.borastapeter.com
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