Boråstapeter lanserar Midnight Garden
- 2019 års trendkulörer
Årets trendkulörer är lugna, mättade nyanser av rött, rosa och lila - som hämtade från
en slumrande skymningsträdgård där mörkret målat blomstren i en mer dämpad färgskala. Trend storyn består av fem enfärgade tapeter med matt, sammetslen yta.
Midnight Garden är temat för 2019 års trend story hos Boråstapeter. Trendkulörerna i serien är en del av Boråstapeters kollektion
Pigment som består av enfärgade tapeter i naturliga och eleganta färger, alla med Pigments mest älskade egenskaper - sammetslena, släta ytor med taktil värme representerade i fem noga utvalda kulörer.
- I år har vi låtit oss förtrollas av färgerna i en slumrande skymningsträdgård och plockat fram fem tapeter i perfekt harmoni. De
dämpade, mjuka kulörerna i vår trend story är alla fantastiskt vackra på vägg och kan skapa interiörer med både vilsamt lugn, energi
och dramatik, säger Noomi Spange, designer, Boråstapeter.
Kreatörsparet som skapat kollektionsbilderna till trend storyn Midnight Garden är fotograf Lina Östling och inredningsstylist Mari
Strenghielm. Lina och Mari har gjort mängder av reportage tillsammans i både svenska och utländska inredningsmagasin, de har
jobbat med reklamuppdrag och har även gjort en coffeetable-bok tillsammans. Midnight Garden är deras första gemensamma
tapetuppdrag.
- Vi kände direkt när vi fick briefen att det här var något för oss, både namnet och kulörerna. Vi var ense om att skapa något poetiskt, något annat än traditionella kollektionsbilder. Bilderna är tagna i ett öde hus utan vare sig vatten, el eller fönster. Men det var
ett hus fyllt av förfallen skönhet och mystik vilket var perfekt för att få till den rätta känslan vi var ute efter och det var så värt det. Vi
är faktiskt lite kära i bilderna, säger Mari Strenghielm, inredningsstylist och Lina Östling, fotograf.
Midnight Garden lanseras i januari 2019 som en del i kollektionen Pigment. Trend storyn består av fem tapeter.
Rekommenderat pris från 349 kr/rulle.
Bilder och pressmaterial
Högupplösta bilder och pressmaterial finns att ladda ner från bildbanken som du hittar via borastapeter.se För ytterligare information eller prover av tapeter till fotografering, kontakta: Karin Boo Wiklander, PR & Inhousechef WallVision, telefon: +46 70 458 64
47, e-post: karin.boo.wiklander@wallvision.se

Klassiskt moderna tapeter för inspirerande miljöer
Boråstapeter är Sveriges i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke. Varje år lanseras runt 5 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.

