En Tapet – Tusen Sagor: Boråstapeters nya
barnkollektion Scandinavian Designers Mini
Scandinavian Designers Mini är en tapetkollektion som lyfter det skandinaviska arvet och
som låter barnen, leken och fantasin ta plats. Kollektionen är också ett sätt att hylla några
av Sveriges mest framstående barnkonstnärer och lekinspiratörer.
I mitten av september lanserar Boråstapeter Scandinavian Designers Mini, en barnkollektion med mycket leklust, som
är en naturlig uppföljare på de två tidigare kollektionerna i serien Scandinavian Designers.
– Den här gången låter vi barnen stå i fokus. Med Scandinavian Designers Mini vill vi ge de yngsta familjemedlemmarna
något fint, tapeter som de verkligen vill ha, säger Sissa Sundling, Head of Design på Boråstapeter Designstudio.
Scandinavian Designers Mini har ett fantastiskt mönsteruttryck formgivet av barnens mästare Elsa Beskow, Stig
Lindberg, BRIO samt Boråstapeters egen designer Amanda Nordblad. Lekfull nostalgi och kära sagofigurer möter
samtida uttryck och berättande mönster, som uppmuntrar till fantasi och skaparlust hos de små.
– Våra kunder är medvetna och bryr sig mycket om uttrycket i hemmet och vi ser en tydlig trend för design även
i barnrummet, säger Sissa Sundling.
Så låt det skandinaviska arvet och leklusten ta plats på väggarna! Här finns tapeter och bårder med mönster som
Putte i Blåbärsskogen och Blåklocka av Elsa Beskow, Stig Lindbergs färgglada illustration Krakel Spektakel och Berså
i nya färgtoner, BRIO:s klassiska ikoner och Boråstapeters Designstudios nyskapade ekorrar och simmande isbjörnar.
Många motiv med massor av lek, upptäckarglädje och sanna sagovänner - perfekta för barnrummet, lekrummet,
läshörnan eller pysselplatsen.
För att ge ett stöd till barn i världen skänker Boråstapeter 15 kronor per såld tapetrulle till UNICEF.
– Eftersom det är en barnkollektion känns det extra viktigt och bra och något som vi tror att kollektionens
barnkonstnärer och lekinspiratörer också hade önskat, säger Sissa Sundling.
Priser: Vide, Pyrola, Blåklocka, Putte, Blomsterfesten, BRIO Dots, BRIO Icons, Krakel Spektakel, Berså: 399 kr/rulle.
Buddy Birds, Charlie, Claudia, Polarn, André, Cherry Friends: 599 kr/rulle. Sweetheart, Oscar: 699 kr/rulle.
Bårder 399 kr/rulle. Skräddarsydda tapetlösningar: 295 kr/m2. Kollektionen lanseras i mitten av september.
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Boråstapeter
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 och Cole & Son.
www.borastapeter.se

