
Kunskapstavlan ® lyfter säsongsgrönsaker i samarbete med
Naturskyddsföreningen

Kunskapstavlan® har återigen samarbetat med Naturskyddsföreningen för att öka vår kunskap kring miljö och klimat. Resultatet av
samarbetet blev ”Säsongens Grönsaker” en tavla som hjälper oss att välja grönsaker efter säsong.

Idag importeras mängder av grönsaker till Sverige och fyller diskarna i matvaruaffärerna året runt. Att äta säsongsgrönsaker är inte bara
godare och minskar våra matvarukostnader, det minskar även klimatpåverkan.

Kombinationen av snygg design, konst och kunskap är ett signum för Kunskapstavlan®. Den nya tavlan ”Säsongens Grönsaker” lär oss
vilka grönsaker som faktiskt är i säsong så att vi i vår tur kan göra smarta grönsaksval.

30 kr per såld tavla går oavkortat till Naturskyddsföreningen

När man köper ”Säsongens Grönsaker” bidrar man direkt med 30 kr

som oavkortat går tillbaka till Naturskyddsföreningen och deras

viktiga arbete.

Tavlan SÄSONGENS GRÖNSAKER

• Finns att köpa på www.kunskapstavlan.se

• Kommer i formatet 50x70cm



• Tillverkad på ekologiskt premiumpapper hos Svanen certifierad producent.

• Kostar 395 kr

Formex 20–23 augusti 2019

Besök gärna Kunskapstavlan® under Formex i monter A08:39.

De 20 första som besöker montern får ett exemplar av ”Säsongens Grönsaker”.

Eko och Premium

Alla tavlor från Kunskapstavlan® signeras med ett handpräglat

sigill vilket gör varje tavla unik. Tavlorna produceras på ett

högkvalitativt 200 g/m2 respektive 300 g/m2 matt papper som

både är åldersbeständigt samt miljömärkt med EU Ecolabel och

FSC.

"Kunskapstavlan® skapar design som förmedlar kunskap. För alla rum, för honom och henne, för stor och liten. Vårt mål och mission är
att skapa något mer än bara design och vacker konst. Att utmana den klassiska designen och skapa hållbar
inredning. Kunskapstavlan® trycks på ett ekologiskt och åldersbeständigt premiumpapper som både är certifierade med EU Ecolable
och FSC. Kunskapstavlan® produceras i Sverige på vårt Svanencertifierade tryckeri."

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 

 


