
Eva Solo A/S er et 100 % danskejet designfirma, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række 
kvalitetsprodukter til bolig og køkken, herunder de kendte varemærker; Eva Trio og Eva Solo.

Nu kan du komme helt tæt på havens små fugle
Efterårsnyheder fra Eva Solos fuglefodersortiment

Dette efterår byder på spændende nyheder til dig, der gerne vil invitere fuglelivet tættere på. 
Den nye vinduesfoderkugle af glas monteres direkte på ruden med dobbeltklæbende tape, 
så du får rig mulighed for at nyde mejser, musvitter, bogfinker, spurve og alle de andre små 
havefugle på nærmeste hold. 

Vinduesfoderkugle
Du fylder frø i kuglen via hullet, hvor den samme åbning 
gør det nemt for småfuglene at sætte sig på glaskanten 
og spise. Herefter læner du dig tilbage i sofaen og nyder 
synet af småfuglene, der sidder på din rude - også vel-
egnet til dig, der bor i lejlighed. Vinduesfoderkuglen er 
nem at fjerne og montere igen, når du skal vaske vindu-
er, og den tåler maskinopvask. 

• Fremstillet i frostsikret glas, gummi og rustfrit stål

• Måler Ø20 cm.

• Vejledende udsalgspris 349,95 DKK 
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Mejsekugleholder
Du kan nyde vinterens småfugle med en mejsekuglehol-
der, der er designet så de små næb kan komme til. Den 
holder på mejsekuglen, så den ikke falder ud, samtidig 
med at større fugle ikke kan flyve væk med maden. 
Mejsekugleholderen kan let hænges op på grene, på 
udhæng eller på en krog på altanen, og den er nem at 
rengøre med varmt vand og sæbe.

• Fremstillet af stentøj og rustfrit stål

• Mål H12 cm x Ø9 cm, L50 cm wire.

• Vejledende udsalgspris 199,95 DKK

Stående fuglefoderrør
Fuglefoderrøret er en elegant måde at tiltrække fug-
lelivet på. Det kan placeres i et bed eller en potte og 
forsyner herefter småfuglene gavmildt med frø via de 
små åbninger nederst i foderrøret, hvor de kan gribe fat 
og spise. Den er nem at skille ad og rengøre. Den tåler 
maskinopvask. 

• Fremstillet af frostsikret glas, silikone og rustfrit stål

• H29 cm. x Ø7 cm, L100 cm stang

• Vejledende udsalgspris 399,95 DKK

Designet af Claus Jensen og Henrik Holbæk, Tools®. Nærmeste forhandler oplyses på 
telefon 36 73 20 60. Se også www.evasolo.com. Kontakt Samira Kudsk på telefon 
61 62 92 92 eller e-mail sk@samirakudsk.dk for at få yderligere oplysninger.


