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BLÅTT SOM HAVET
Den rytmiske lyden av bølger som slår, det drømmende skuet av uendelige horisonter, den
sommerlige lukten av saltvann ... Havets sanseinntrykk fyller oss med en særegen ro som
munner ut i en tidløs farge – blått.
Den klassiske blåfargen har vært viktig for Høie siden 1850, og står sentralt også denne
sesongen – fra himmelblått til dypere havtoner, både ensfarget og i enkle mønstre. Tekstilene
føles svale og delikate mot huden, ikke ulikt årets første sommerbad. Frøya-sengetøyet i
finvevd økologisk bomull er steinvasket for ekstra mykhet, produsert på lag med miljøet.
Royal i eksklusiv, matt percale knitrer deilig og fyller omgivelsene med en lun bris. I krepp
er Livia og Kos sengetøyets svar på havets små krusninger, hvor vevde luftlommer gir en lett
taktilitet. Med innslag av naturens egne materialer i hemp, jute og rotting får sovesonen et
maritimt preg, som smaker av strand, avkobling og sakteliv. Og kvalitetene våre leverer på
samme visjon som vi har for havet – at det skal holde seg rent og vakkert, lenge.
Skap din egen blåsone med sengetøyet Kos i krepp, Frøya, steinvasket økologisk bomull,
Livia krepp, Rasmus, Loke og Simone – alle i ekstra fin bomull, og Royal i percale.

INFO
Alle produktbilder og priser kan lastes ned fra dropbox fra følgende link:
www.hoie.no/presse
Vårkolleksjonen lanseres i butikk og i nettbutikken hoie.no i januar.
Se produktark for fullstendig oversikt over priser og kvaliteter.
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OM HØIE
I 170 år har Høie satt sitt preg på det nordiske soverom. Kombinasjonen av topp kvalitet,
god design og en innovativ holdning har ført til at Høie fortsatt er den mest anerkjente
merkevaren innen sengetøy, dyner, puter og pledd. Høies kolleksjoner byr på en verden
av velvære – for en god dag starter først og fremst med en god natts søvn.

