
Tæppeekspert Ege Carpets og møbeltekstilspecialist Gabriel tilbyder nu en komplet og 
inspirerende specifikationsoplevelse, der er målrettet arkitekter, interiørdesignere og andre 
designelskere. Der er nemlig dobbelt op på dansk design og høj kvalitet, når tre fælles showrooms 
åbner dørene til oplevelsesrige one-stop shops med fuldendte designløsninger, der muliggør 
evaluering af tæpper og møbeltekstiler i større skala. Derudover vil de opgraderede showrooms 
overraske og inspirere med udstillinger, workshops og kreative events, som bl.a. spindes op 
omkring moderne hotel- og kontorindretning.

”Med det nye samarbejde skaber vi inspirerende designhubs lokaliseret i 
populære designdistrikter i København, Oslo og Stockholm.”

– Claus Møller, CCO hos Gabriel

Et strategisk fit centreret omkring design og bæredygtighed
Ege Carpets byder Gabriel velkommen til de eksisterende showrooms i København og Oslo, 
hvorimod showroomet i Stockholm åbner dørene til nye lokaler i samme bygning, som husede 
de nu tidligere Ege Carpets og Gabriel showrooms. Gabriel og Ege Carpets er etableret i 
henholdsvis 1851 og 1938 og har derfor stolt tekstilhåndværk tilfælles. Men udover kærligheden 
til kompromisløst design af højeste kvalitet bringer de to virksomheder også deres globale 
udsyn og ambitiøse bæredygtighedsvisioner ind i det nye samarbejde.

”Med vores nye multibrand showrooms letter og simplificerer vi 
specifikationsprocessen for arkitekter og interiørdesignere ved at tilbyde 
komplette designløsninger i spændende one-stop shops.”

– Morten Skibsted, VP Global Sales hos Ege Carpets

Nyt showroom-samarbejde: Ege Carpets og Gabriel 
væver trådene sammen i København, Oslo og Stockholm



Ved at udvise den største respekt for mennesker og miljø har Gabriel og Ege Carpets begge 
opnået pionerpositioner indenfor bæredygtighed og certificeringer. Gabriel tilbyder det største 
sortiment af Cradle to Cradle Certified® møbeltekstiler indenfor deres produktkategori. Og i 
samme visionære ånd har Ege Carpets slået verdensrekorden ved at opnå det største antal 
certificeringer på mindre end fem år – ingen anden virksomhed er nogensinde gået fra et 0 til 
100% Cradle to Cradle Certified® sortiment så hurtigt. De to brands fokuserer også målrettet på 
at skabe øget velvære på kontorer og hoteller ved at optimere rammerne for et sundt indeklima 
og optimal akustik.

Åbningsevents med inspirerende TRUE NATURE-udstilling
Kunder, medier og andre venner af de to designhuse inviteres til åbningsevents d. 28. april i 
København, d. 19. maj i Oslo og d. 24. maj i Stockholm. Her lanceres også TRUE NATURE, som 
er kurateret af den danske trendforsker Rikke Skytte. Udstillingen er den første af en række 
TRUE-udstillinger, som bringer tekstil og tæppe sammen med design, kunst og innovationer 
fra andre brands og kunstnere – alt sammen med det formål at motivere, bevæge eller endda 
udfordre besøgende til at skabe nye samarbejder.

For at arrangere et inspirerende showroommøde bedes du kontakte:
København: Christianshavns Kanal 4, DK-1406 Copenhagen K, +45 97 11 88 11
Oslo:  Trondheimsveien 156, N-0570 Oslo, +47 67 87 67 50
Stockholm: Rosenlundsgatan 40, S-118 53 Stockholm, +46 70 66 74 152

Hvis du ønsker mere information om det nye showroom-samarbejde, bedes du kontakte:
Mette Frydensbjerg Jacobsen, PR & communications responsible hos Ege Carpets, mfj@ege.dk


