BOHO rattanmøbler
Byd sommeren velkommen med rattanmøbler i moderne design, der sammen med lyse sommer tekstiler hurtigt
kan skabe et afslappende og imødekommende miljø.
I en tid hvor naturlige materialer er i fokus og hvor nærvær er blevet en tilstand vi skal finde tilbage til, er de nye
Boho møbler et oplagt valg til sammenkomster på terrassen eller til rolige øjeblikke, lige der i hjemmet hvor du
slapper allermest af. Lad tankerne flyve af sted og giv dig selv lov til at nyde den gode bog, et koldt glas hvidvin
( eller to ) og få langsomt fornyet din energi.

tinekhome har i mange år designede bambusmøbler som hurtigt fik en plads i mange hjem rundt om i hele verden.
Den store interesse for møbler i naturlige materialer er nu her i 2017 blevet udviklet til også at indholde møbler i
rattan. De to møbelmaterialer er skønne at blande og man opnår et smukt personligt udtryk med både rattan- og
bambusmøbler.
Rattanmøblernes bløde former er med til at give et moderne look der skiller sig ud fra de mere traditionelle og
klassiske rattanmøbler. Her er en møbelserie som er sin helt egen, og som sammen med årstidens farver bliver til
kontrastfulde møbler, der forbliver en del af indretningen hele året rundt.
I Boho serien findes fire varianter som smukt passer sammen med de populære Palmatables og sommerens farver.
Vi anbefaler at man i Norden bruger sine rattanmøbler indendørs eller på en overdækket terrasse hvor fugt ikke
giver møblerne patina og gør træet mørkere.

For mere information, se side 2
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På www.tinekhome.dk kan alle rattanmøbler downloades i høj og lav opløsning. (Ingen login kræves) Hvert produkt
har en download-knappen under Tilføj til indkøbskurv knappen, og lifestyle billeder kan downloades på
www.tinekhome.com/en/moods/
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