Kunskapstavlan - design som förmedlar kunskap

Kunskapstavlan® skapar design som förmedlar kunskap, för alla rum och för alla åldrar. Varumärkets mål och mission är att skapa något mer
än design och vacker konst. Att utmana den klassiska designen och att skapa hållbar inredning.
Jennie B Lindfors och Agneta Norlin startade Kunskapstavlan® 2016. De lärde känna varandra många år tidigare då de jobbade tillsammans
på en reklambyrå. De blev vänner, grannar och var dessutom mammalediga samtidigt. De insåg att de länge hade funderat på samma idé –
hur man får in kunskap snyggt in i hemmet. Resultatet blev Kunskapstavlan®.
Idén till Kunskapstavlan® började med vår absolut viktigaste kollektion; The Life Collection. Vi kallar det Livräddande Design då den förmedlar
den livsviktiga kunskapen kring just HLR & Luftvägsstopp på barn. Genom att hänga tavlor från ”The Life Collection” i hemmet blir du ständigt
påmind och får en naturlig repetition i vardagen, berättar ägare och grundarna Jennie B Lindfors och Agneta Norlin.
Utöver livräddningstavlorna har Kunskapstavlan® även tagit fram en mängd andra tavlor med den gemensamma nämnaren Kunskap. Bland
annat en kollektion till köket med tavlor som Mått i köket, Grundrecept och Innertemperaturer. En kollektion till barn rummet samt en om
Sveriges flora & fauna.
På kunskapstavlan.se hittar du alla motiv som är framtagna utifrån Jennie och Agnetas egna, deras familjer och inte minst deras följares
intressen.
Vi har haft turen att få en stor skara vänner som följer oss på sociala medier och vi är extremt måna om att få in just deras input och idéer. Vi
kallar dem vår “expertpanel”. Utan dem hade vi inte nått dit vi är i dag, bli gärna en del av den genom att följa @Kunskapstavlan på instagram,
säger Jennie B Lindfors och Agneta Norlin.
Kunskapstavlan® produceras på ett ekologiskt matt premiumpapper som är åldersbeständigt och märkt med både EU Ecolable och FCS. Alla
tavlor signeras med handpräglat sigill vilket gör varje exemplar unikt. Tillverkningen är belägen i Sverige på ett Svanencertifierat tryckeri.

Kunkapstavlan® säljs på kunskapstavlan.se samt hos ca 150 återförsäljare runt om i och utanför Sverige.
För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:
EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:info@ekpr.com
Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com

