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TIDLØS LUKSUS
Sett en eksklusiv spiss på hverdagen med Høies Premium-basekolleksjon! De klassiske 
sengetøyene er en ny lansering for Høie, laget for å holde seg gjennom de ulike 
sesongene. I rene, varige naturkvaliteter trosser de luksuriøse tekstilene skiftende trender 
og består, år etter år.

I ensfargede toner skaper Premium-kolleksjonen en harmonisk ro på soverommet. 
Nyanser i dus blått, grått, beige, hvitt og natur gir en sofistikert ramme, hvor fargene 
er like vakre alene som i kombinasjon med hverandre. Den enkle, skandinaviske 
jordnærheten som preger kolleksjonen får et herlig sus av luksus gjennom taktile 
naturkvaliteter i en klasse for seg. Prima i tettvevd, matt percale er deilig knitrende og 
sval mot huden. Elegance i sateng i ren, egyptisk bomull setter en eksklusiv glans på 
omgivelsene som taler til alle sanser. Diskré dekorsømmer og vinger på alle sider av 
putetrekkene gir kolleksjonen en lekker hotellaktig finish. Helles ufargede naturfibre i 
100% lin er steinvasket for en mykere følelse, og virker både svalende og lunende, alt 
etter hva kroppen din behøver. For ikke å glemme detaljene. 

Høies Premium-basekolleksjon koster litt mer, men varer desto lenger – både estetisk og i 
bruk. Slik gode klassikere gjør.

Høies Premium-basekolleksjon består av sengetøyet Helle i 100% ufarget lin, Prima 
sengetøy i percal i grått og hvitt, og sengetøyet Elegance i sateng i egyptisk bomull i dus 
blått og beige. 

INFO 
Alle produktbilder og priser kan lastes ned fra dropbox fra følgende link:  

www.hoie.no/presse
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OM HØIE 
I170 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. 


