ENCORE4

GRÅ

Handvävd matta av pappers- och bomullsgarn
Mattsortimentet ENCORE har fått en ny diskret stillfull medlem. Den jämna pappersgarnytan hos ENCORE4
domineras av en rogivande grå ton. Bomullsgarnet som löper mellan den grå väven ger mattan jämnhet och
karaktär. Samtidigt får färgskalan ett andra element. Försiktig och varm eller djärv och utmanande – oavsett
vilken färg du väljer att kombinera med gråtonen, blir slutresultatet alltid starkt och långvarigt.
ENCORE, som är DUETTO-mattans syster, kombinerar pappersgarn och bomull i en minimalistisk matta av
lättare karaktär än DUETTO. Förutom grått, omfattar pappersgarnsortimentet hos ENCORE även naturfärgat,
vitt och svart. Pappersgarnet gör att ENCORE smälter in i allt från jordnära till urbana miljöer.
ENCORE- OCH DUETTO-kollektionen fungerar både självständigt och tillsammans och samverkar med
varandra och den omgivande miljön. Lång användningserfarenhet gör dem till pålitliga beståndsdelar inom
inredningsdesign och inomhusbekvämlighet.
Det nya sortimentet erbjuder alla de utmärkta kvaliteter som återfinns hos ENCORE- och DUETTO-mattor.
ENCORE4 är även dammfri, slitstark och återvinningsbar.
Produktinformation:
Material: 100 % pappersgarn, bomull
Tillverkningsteknik: handvävda i Finland
Storlekar: anpassade storlekar, maximal bredd på 350 cm
Färger: bomull 19 färger, pappersgarn grått, varp svart
Ytterligare information:
HANNA KORVELA
Jussi-Pekka Räsänen, tel. +358 50 361 4231, jussi-pekka@hannakorvela.fi
Hanna Korvela, tel. +358 50 514 2559, hanna@hannakorvela.fi

Hanna Korvela Design skapades 1994, med inspiration från människans sinnen och av respekt för dem. Företaget
fick sitt internationella genombrott 1997, när Duetto-mattan i bomull och pappersgarn belönades med den ärorika
Red Dot: ”Best of the Best” Award i Tyskland. Hanna Korvela Designs Aqua-matta fick också Red Dot Design Award
år 2007. Företagets ledstjärna är att känna och förstå kundens behov. Det innebär att storlekarna på alla produkter
kan anpassas efter kundernas önskemål. Hanna Korvela Design står för rena material, tydliga former, hög kvalitet och
harmonisk skönhet vars styrka fortsätter att imponera, år efter år och årtionde efter årtionde.
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