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SOFISTIKERT SOMMERDRØM
Ute skinner solen, blomster fyller omgivelsene med farger og det bugner av grønne vekster.
Inne gjenskaper vi den friske sommerfølelsen med duse nyanser i gult, rosa og grønt.
Ensfargede tekstiler får følge av diskré, botaniske mønstre som spirer og gror på sengetøyet.
Lette toner mikses om hverandre og gjenskaper den ville, frodige sommerfølelsen som
hersker i naturen – men på en rolig, avslappende måte. Vevde kvalitetsmaterialer sikrer
den gode søvnen som gjør at du kjenner deg frisk og uthvilt når morgensolen kiler deg i
øyekroken. Sengetøy i glatt sateng, økologisk bomull og luftig krepp er delikat og svalt mot
kroppen, produsert for å glede både deg og miljøet i lang tid fremover. Med store puter
i kordvelour får helheten en behagelig taktilitet, som ytterligere forsterkes av elementer i
jordnært tre, keramikk og glass. Formspråket er spennende, i krysningen mellom kunst og
design, som nydelig speiler naturens uperfekte perfekthet.
Skap din egen sommerdrøm med Winnie i gul eller olivenfarget sateng, Mira i gul sateng,
Aurora i gul krepp, Hermine i grønn eller rosa ekstra fin bomull, Frøya i grønn eller rosa
steinvasket økologisk bomull, Lyra i rosa krepp, Aurora i grønn krepp, Rasmus i gul ekstra
fin bomull, Loke i beige og gul ekstra fin bomull, og Una i gul kordvelour.

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.

