PERSBERICHT

ALL interieur zet nieuwe trend in gordijnstoffen; Recycled Fabric van A
House of Happiness
– Met de Recycled Fabric gordijnstoffen van A House of Happiness zet ALL interieur een nieuwe
trend in de gordijnenbranche. ‘Restanten krijgen een nieuw leven’, zegt Peter van ALL interieur trots.
‘Het resultaat is de eerste collectie Recycled Fabric. De stoffen Recycle en Recycle stripe zijn gemaakt
met 42% gerecyclede katoen, afkomstig van restmateriaal bij de productie van t-shirts. Hergebruik
van restmateriaal zonder het milieu extra te belasten!’
‘Wij willen voorop blijven lopen in de markt’, zegt Peter. ‘Er zijn veel gordijnenmerken verkrijgbaar,
maar de gordijnstoffen van A House of Happiness zijn onderscheidend en hiermee laten we onze
toegevoegde waarde aan de consument zien. ‘De consument van vandaag wil verrast blijven worden;
dat geldt ook in onze branche. Met A House of Happiness bieden we naast een brede collectie
kwalitatieve stoffen altijd de nieuwste trends in dessins, kleuren en verwerkingen.’
Gordijnen met een natuurlijke en basic uitstraling
‘Deze eerste Reclycled Fabric collectie heeft een natuurlijke en basic uitstraling door de kleuren wit,
zand en grijs. ‘Het is een nonchalante mix van een eenvoudig breedte streepdessin en uni
structuurstof met een natuurlijke look. Mooi door hun eenvoud en zeer toepasbaar in lichte
interieurs waar natuurlijke materialen zoals hout, steen en beton ook aanwezig zijn. De stoere
kussens uit deze collectie met de quote ‘You can’t buy happiness but you can buy recycled fabrics
and that’s pretty close’ maken de sfeer compleet.’
Personaliseer gordijnen met de Happy Lock
De Recycled Fabric van A House of Happiness is te personaliseren met de Happy Lock. Hiermee
maken we de gordijnen voor onze klanten uniek en origineel. De Happy Lock confectie passen we toe
in plaats van de traditionele onderzoom en zijnaden afwerking. De klant kan kiezen uit 3 kleuren
garenafwerking: stoer antraciet grijs, fris wit en vrolijk oranje. Voor het spannendste effect gebruiken
we een kleur garen die het meest van de stofkleur afwijkt.
Einde bericht
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Happy Lock confectie oranje

Kussens: Recycle-print en Recycle-streep

