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Grafiskt och färgstarkt för det personliga hemmet
REBEL WALLS LANSERAR SPECTRUM, EN MÅNGFACETTERAD TAPETKOLLEKTION FÖR FÄRGSTARKA INDIVIDER SOM VILL SKAPA
ETT HEM MED UNIK KÄNSLA OCH KARAKTÄR.
Färg är det första som fångar ögat. Färg kan förändra ett mönster från en oansenlig kuliss till en färgstark rebell. Om
mönster kan ge rörelse i rummet så är färgen dess puls. I kollektionen samsas ett spektrum av färger och mönster i tre
olika underkollektioner: Monochrome, Gradient och Rainbow. Tapeter åt personligheter i alla färger.
			
- Vi ville skapa en grafisk och färgstark kollektion där det fanns något även för den som inte ens gillar tapeter! Spectrum
är med sitt grafiska uttryck och färgstarka mönster ett fint komplement till våra två tidigare kollektioner; Frontage med
sina stilrena ytor och Greenhouse med ett blommigt och frodigt tema, säger Irene Gimmersta, Creative Director på
Rebel Walls.
			
MONOCHROME
När färgen skalas bort kan man se de skulpturala formerna som objekt i sig själva. Monochrome kan vara ett alternativ
även för de som inte tycker om tapeter. I Monochrome finns enkla och stilrena, geometriska mönster med bl a marmorkänsla och grafiska diamanter.
GRADIENT
När en färg går över till en annan skapas lugn och harmoni. Gradient påminner oss om himlen, molnen och om hur ljuset
reflekteras ner i havet. Här finner naturälskaren och äventyraren sina favoriter bland dimmiga bergskedjor och stadens
skyskrapor.
RAINBOW
Regnbågen fascinerar människor i alla åldrar. Den spår om lycka, hopp och äventyr. Rainbow är för de färgglada, för de
som ignorerar regnet och söker efter regnbågen. Här finns färgrika världskartor och ränder i regnbågens alla färger.
För att underlätta vid valet av tapet har Rebel Walls lagt upp ett färgtest på rebelwalls.se/cq där kunden på ett snabbt och
roligt sätt kan testa vilken tapetpersonlighet den är.
För mer information och högupplösta bilder besök rebelwalls.se/press
För övriga frågor kontakta hanna@rebelwalls.com
FaKTA OM Rebel Walls AB
Rebel Walls är ett svenskt tapetföretag med egen designstudio och produktion i Borås. Företaget erbjuder ett brett
sortiment av designtapeter samt möjligheten att skapa egna motiv online. Rebel Walls ingår i Gimmersta Gruppen
tillsammans med Sandberg Tyg & Tapet, Decor Maison, Björklund & Wingqvist samt Tapetterminalen och Tapet.se.
Rebel Walls har en miljövänlig produktion vad gäller spill och energiförbrukning.
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