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Rebel Walls skapar rätta bakgrundsscenografin till hemmet
Parisiska fasader, arkitektritningar och skandinaviska trädetaljer. Svenska Rebel Walls har med utsökt fingertoppskänsla
tagit fram en tapetkollektion som enkelt och effektivt förnyar hemmet och ger spännande rum med attityd. I kollektionen
Frontage finns handplockade ytor från olika delar av världen som skapar scenografiska fonder och väggar i hemmet.
Inspirationen är hämtad från vitt skilda miljöer som franska boulevarder och antikvariat till råa industrilokaler och urban
citykänsla. Allt för att passa i såväl sekelskiftes- som modernt boende.
– Rebel Walls vill hjälpa sina kunder i den svåra valsituationen, säger Irene Gimmersta, marknadschef och ägare.
Kunden ska känna sig trygg med att Rebel Walls designteam har valt ut rätt miljöer, ytor och färgskala. Kanske vill
man ha lite av industritrenden hemma men inte är beredd, eller har råd att kakla en hel vägg. Då är våra tapeter ett bra
och enkelt sätt att förnya.
Kollektionen Frontage (”fasad” på svenska) handlar om struktur, yta och patina. Tapeterna skräddarsys efter kundens
önskemål både vad gäller mått och design.
– Vi ser ett ökat behov av att skaffa unika tapeter till inredningen och får ofta förfrågningar på tapeter i liten upplaga.
Med kollektionen Frontage hoppas vi kunna hjälpa en bredare målgrupp att hitta sin favorittapet, förklarar ägarparet
Irene och Christofer, tredje generationen i tapetfamiljen Gimmersta.

Fakta om Rebel Walls AB

Rebel Walls är ett svenskt tapetföretag med egen designstudio och tryckeri i Borås. Företaget erbjuder ett brett sortiment av designtapeter samt möjligheten att skapa egna motiv online. Sortimentet bygger på en fri kollektionsstruktur
och erbjuder alltid det senaste inom tapetdesign. 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.
För ytterligare information kontakta Irene Gimmersta på irene@rebelwalls.com och se vår kollektionsbok här.
Högupplösta interiörbilder kan laddas ner här.
Få senaste nytt och en inblick bakom kulisserna följ Rebel Walls på:
Facebook
Instagram
Pinterest
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