
Gennem kombinationen af en rå men poetisk designhistorie og et bæredygtigt koncept med 
praktiske fordele såsom forbedret akustik og fleksibilitet, er Mark of Time Ecotrust det moderne 
interiørvalg til krævende kontor- og hotelprojekter.

Råhed i mønstre og konstruktion
Mark of Time-kollektionens flerdimensionelle konstruktion skaber en skulpturel tekstur, som  
afspejler kollisionen af jordens lag. Tiltede, kaotiske og organiske elementer mødes i definitionen 
af de to koordinerede mønstre, Bedrock og Landslide, der kan bruges hver for sig eller i 
kombination for at skabe et blødt eller dramatisk udtryk på gulvfladen. Mineraler som gagat, lapis 
og serpentin er inspirationen bag farvepaletten af tone-i-tone neutraler og komplementære 
mættede nuancer, der skaber et enten diskret eller kraftfuldt, men stadig raffineret, udtryk. 
Begge design fås i 15 farver, som er helt rigtige i indretningen lige nu. Alle farver er nøje udvalgt 
for deres evne til at skabe unikke kompositioner.

Helt igennem bæredygtig
Mark of Time er Cradle to Cradle-CertificeretTM, skabt af regenereret og regenererbart garn 
samt udstyret med den patenterede Ecotrust-filtbagside. Dermed er kollektionen det perfekte 
valg til bæredygtige projekter med store designambitioner. Mark of Time fås som tæppefliser, 
planker, væg-til-væg-tæppe og de innovative Figura-fliser i geometriske former.  

Ege Carpets
Ege Carpets blev grundlagt i 1938 og anvender konsekvent den mest avancerede teknologi i 
branchen. Virksomheden har udviklet sig til en af Europas førende tæppeproducenter og er 
drevet af en strategi om at designe smukke tæpper til en bæredygtig fremtid. Derfor fremstilles 
unikke gulvdesign på bæredygtig vis ved at omdanne affald til ressourcer, samtidig med at 
virksomheden stræber efter at holde komponenterne i lukkede kredsløb og blive CO2-positiv. 
Via 9 salgskontorer og mere end 50 partnere over hele verden leverer Ege Carpets Cradle to 
Cradle-certificerede tæpper til arkitekter og indretningsdesignere med speciale i blandt andet 
hotel-, kontor- og marineprojekter. Besøg egecarpets.com for at lære mere.

Ny ReForm-kollektion: Mark of Time Ecotrust
Fingeraftryk af jordens fortid



De to Mark of Time-design

Sten skabt af forhistoriske kræfter udgør fingeraftryk af jordens fortid. Med århundreders indgroet 
betydning har hver sten rejst gennem tider og landskaber, som vi knapt kan begribe. I kraft af deres 
udødelighed er de genstand for mange myter og sagnhistorier, og deres omfang bekræfter, at vi 
kun udgør et lille punkt i deres seismiske historie. Med evig foranderlighed er klippesider i stand 
til at modstå elementernes pres men må med tiden give efter. Når frakturerne vælter sammen i et 
stort kaos, opbygges der nye strukturer, og havet vasker mineralerne til udvandede farver. Under 
stenskredet begraver jorden sit ansigt for derefter at afsløre en helt ny form for skønhed.

Bedrock
Bedrock har en blød stentekstur og er udgangspunktet for kollektionen. Lagene er skabt af 
elementernes kraft, som fastlåser nye former i tiden. Fås i 15 tone-i-tone farver.

Landslide
Landslide er inspireret af fragmenterede klipper, som er forvitret med tiden og stribet af farve. 
Hver klippe har sin egen historie at fortælle, når den brydes og styrter i havet. Fås i 15 rige 
farvekombinationer.

Kollektionens designer
Carol Appleton er en erfaren tekstildesigner og creative director. Carol er også talentet bag 
Ege Carpets-kollektionerne ReForm Memory Ecotrust, ReForm Legend Ecotrust og ReForm 
Artworks Ecotrust.
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https://image.egecarpets.com/direct/DREC9Gt9xk


Bedrock og Landslide fås som tæppefliser, planker, Figura og væg-til-væg-tæppe og tilbyder 
dermed et væld af designmuligheder. Kollektionen kan skabe unikke og funktionelle rum med 
meget forskellige udtryk, og fleksibiliteten i tæppefliser og planker sikrer nem installation og 
skjulte samlinger. Den kvadratiske tæppeflise fås i størrelserne 48x48 cm og 96x96 cm og kan 
installeres ensrettet for at gengive det ubrudte væg-til-væg-udtryk eller i skak, hvor mønster 
og luvretning skaber et helt anderledes look. Den rektangulære planke måler 24x96 cm, og 
med Figura-konceptet kan der tilføres et kreativt geometrisk touch til gulvdesignet. Mark of 
Time giver dermed rig mulighed for at skabe vidt forskellige udtryk alt afhængig af form- og 
størrelsesvalg.

Mark of Time fås i en lang række farver varierende fra diskrete tone-i-tone nuancer til  
mættede farver, som alle er nøje koordineret ud fra deres evne til at skabe perfekte 
kombinationer. Farvepaletten gør det muligt at designe rumløsninger, der definerer stillezoner 
og fællesområder, leder vej gennem rummet eller fordrer social distance. Begge mønstre kan 
specificeres som væg-til-væg-tæppe med en bredde på 4 m.

Former og størrelser



Mark of Time er Indoor Air Comfort Gold- og Cradle to Cradle-CertificeretTM. Dermed er 
kollektionen det grønne valg til et hvilket som helst interiørprojekt. Ege Carpets omdanner 
brugte plastflasker til den patenterede Ecotrust-bagside, der er standardløsningen på alle 
tæppefliser og planker. Flaskerne genbruges til et blødt men stærkt PET-filtmateriale, som er 
langtidsholdbart og akustiskfremmende. Mark of Time fremstilles af garn baseret på efterladte 
fiskenet og andet industrielt affald. Fiskenet udgør en tiendedel af affaldet i havet og kan drive 
rundt i månedsvis og udgøre en trussel mod dyrelivet. Nettene indsamles, rengøres, nedbrydes 
og genskabes som et slidstærkt garn, der er både regenereret og regenererbart.

Ege Carpets udfordrer branchestandarderne og nytænker, hvordan æstetik, kvalitet og 
bæredygtighed kan kombineres. Følg Den Grønne Tråd og læs mere om Ege Carpets’ 
bæredygtighedsambitioner og -resultater på egecarpets.com.

Affald er ikke affald, før det er smidt ud

Fra vandflasker til flager til fibre til Ecotrust filtbagsider

Fra fiskenet til chips til garner til tæppeforsider
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