Boråstapeter vinner Elle Decoration Swedish Design Awards

- Sissa Sundling får priset Årets Tapet
för kollektionen Lexington
En blårandig arbetsskjorta, vindpinat solblekt trä, naturmaterial som läder, linne och sten
samt en avslappnad östkustlig livsstil är inspirationskällorna till Boråstapeters klassiska
New England-kollektion framtagen i samarbete med Lexington. Nu prisas kollektionen av
Elle Decoration Swedish Design Awards.
Sissa Sundling, Head of Design på Boråstapeter, mottog under måndag kvällen priset Årets Tapet på Elle Decoration
Swedish Design Awards. Motiveringen till priset lyder: ”Ett lyckat samarbete där ett starkt varumärke inom inredning
och textil omtolkats till vackra tapeter.”
- Jag är otroligt glad och stolt över att motta detta fina pris för en kollektion som jag själv tycker väldigt mycket om
och som passar lika bra i sommarhusen på kusten som i moderna lägenheter i stan. I samarbetet har vi kombinerat
det bästa från Lexingtons avslappnade östkuststil och Boråstapeters svenska klassiska tapetdesign.
Kollektionen består av nio mönster. Alla mönster har namn efter författare som levt och verkat i New England så
som Mark Twain som skrev Huckleberry Finns äventyr, Harriet Beecher Stowe, som skrev Onkel Toms stuga och Emelie
Dickinson som är en av Amerikas främsta poeter. Som ett tillägg finns även två digitala kartor över New England och
Boston Harbor, som hittats i en reseguide från 1899. Totalt ingår 35 artiklar i kollektionen som lanserades i september
2016.
Bilder och pressmaterial
Högupplösta bilder och pressmaterial finns att ladda
ner från bildbanken som du hittar via borastapeter.se
Användarnamn: ecobtpress och lösenord: ecobtpress.
Du kan också kontakta Filippa Strandberg
på Spalt PR, telefon: +46 8 509 087 63,
epost: filippa.strandberg@spaltpr.com
För ytterligare information eller prover av tapeter
till fotografering, kontakta
Claudia Nilsson, telefon: +46 70 787 6800,
e-post claudia.nilsson@wallvision.se

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 Eco Wallpaper, Mr Perswall och Cole & Son.
www.borastapeter.se

