Pressemelding våren 2018

Sansen for GLOBAL
Siden 1983 har GLOBAL gått sin seiersgang både på det profesjonelle kjøkken og hos hjemmekokken med
ikoniske produkter i japansk samuraistål. En ubrutt og unik suksesshistorie på mer enn 30 år, som heldigvis
ikke viser tegn på metalltretthet. Tvert imot starter GLOBAL 2018 med lanseringen av en tekstilkategori
som frir til alle med sans for asiatisk estetikk og høy kvalitet – og for grilling. Den nye GLOBAL-serien er
nemlig laget spesielt for moderne grillentusiaster som tar kunsten å lage mat utendørs svært seriøst, og
som ikke firer på kravet til utstyr. Her finner du skarpe kniver og maskulint, svart tilbehør som forkle,
grillvotter, grytekluter og kjøkkenhåndklær.

Gastronomiens verden har de siste tiårene vært i en rivende utvikling. Nye ting har kommet til, men
gastrofeberen har også gitt gamle kjenninger en renessanse. Også kunsten å grille, som har gått fra kitsch til
kult, og som i dag omfatter mye mer enn tradisjonell grilling. I dag tilbereder den moderne grillentusiasten
både hjemmelagde feinschmeckerpølser og eksklusiv piggvar til perfeksjon over det glødende kullet, hvis da
ikke grillen brukes til å røyke kjøtt og fisk – noe som naturligvis krever det riktige utstyret. Med det for øye,
og fordi klær skaper folk, har GLOBAL skapt en helt ny garderobe til grillfolket, som bygger på GLOBALs
adelsmerker: ergonomi, bruksegenskaper og design, og som samtidig bringer det populære merket inn i helt
nye sammenhenger.

Til bruk og ikke bare til pynt
Global er kjent for det store produktutvalget i Cromova 18 rustfritt stål og for de ikoniske prikkene på skaftet.
En designfunksjon som sammen med GLOBALS karakteristiske logo går igjen i fjorårets nye tekstilunivers,
som står knivskarpt i all sin enkelthet.
Midtpunktet i kolleksjonen – forkleet – er laget med justerbar stropp i tre ulike lengder, slik at det kan
tilpasses perfekt. Med den grove kvaliteten i svart bomullstvill er forkleet laget for å brukes, ikke være til
pynt! Når kullet oser av varme og vi kler oss i korte ermer, er det viktig å la form følge funksjon. Derfor er
GLOBAL-grillvotten designet med ekstra lengde, slik at den går langt opp på armen og beskytter effektivt mot
varmen fra grillen. Grillvotten suppleres også av grytekluter i isolerende materiale som skåner hånden og gir
ekstra godt grep med silikonprikkene i det velkjente GLOBAL-mønsteret.
Men alle kokker må ha et godt kjøkkenhåndkle. Både under matlagingen og til oppvasken – og derfor har
GLOBAL har naturligvis laget et kjøkkenhåndkle med god oppsugingsevne til grillkolleksjonen.
Kjøkkenhåndkleet, som finnes i fargene svart, grå og hvit, er laget i lin og bomull som gir materialet en kraftig
struktur. Kjøkkenhåndkleet har i tillegg en eksklusiv, fiskebensvevd overflate som vi kjenner fra klesuniverset,
og som gjør det til et absolutt «must» når den nyeste grillmoten skal følges.
GLOBAL tekstilserie i svart bomull med logodetaljer består av forkle (unisex), grillvott (40 cm x 15 cm), og
grytekluter med silikonhåndtak (22 cm X 22 cm), og det koster hhv. 449,00, 279,00 og 279,00 kr (veil.)
Til serien finnes det også kjøkkenhåndkle (90 cm X 50 cm) i bomull og lin med logo og rød kontraststropp.
Kjøkkenhåndkleet finnes i fargene svart, grå og hvit og koster 149,00 kr (veil.)
Nyhetene er i butikken fra begynnelsen av mars.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.global-kniver.no
Finn nærmeste forhandler ved å ringe +47 21 51 81 65
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GLOBAL:
Bente Fallinge
Mobil: +45 25 16 07 61
bfa@rdg.dk

