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Passionerad och platskrävande tapetkollektion
OM DU HADE EN EGEN VRÅ, ELLER ETT HELT RUM, FÖR DIG OCH DITT STORA INTRESSE - VAD SKULLE DU FYLLA DET MED?
I dessa supersociala och ständigt anträffbara tider ser vi ett universellt behov av temporär avskildhet. Vi ser behovet i
barn och vuxna, hos dem med ett uttalat intresse men även för dem som ”bara” längtar efter en ostörd plats att tanka
energi på. Ett eget rum med en egen agenda, rytm, ordning och oordning, en sorts kojbygge i hemmet.
OÄNGSLIG TAPETKOLLEKTION SOM UPPMANAR TILL ATT VÅGA TA PLATS
”Passion” är en ivrig tapetkollektion med tveklöst modiga mönster som tar plats och uppmuntrar dig att göra detsamma.
tio fiktiva entusiaster, alla med sitt eget hobbyrum för skapande, rekreation – eller båda, visar vägen och guidar runt i en
totalt oängslig mönsterkavalkad.
VARFÖR TAPET?
För att tapetsera om är ett oslagbart effektivt startskott när ett rum ska byta funktion eller förstärkas i karaktär. En tapet
med en distinkt mönsterbild, struktur eller story tenderar också att verka inspirerande när det kommer till hur man ska
inreda rummet i övrigt, vilket stärker helhetskonceptet och ramar in dig och din passion bättre.
ETT BEHOV - TIO UTTRYCK
Kollektionen tolkas av bl a filosofens, musikälskarens och fotofantastens egna rum. Totalt tio hängivna karaktärer och
34 mönster presenteras på vår hemsida där ni kan ta del av samtliga interiörfoton. Arbetsytan är viktig när det kommer
till hobbys – därför låter vi behovet av en egen plats symboliseras av ett enkelt skrivbord i björk - tapetval och rekvisita
skiljer sig därefter markant.

För mer information och högupplösta bilder besök rebelwalls.se/press
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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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