Ny kollektion: Transition af Manganèse Éditions
Naturens sæsonskift overført til tæpper

Transition er skabt ud fra et ønske om at overføre naturens omskiftelighed til det moderne,
professionelle interiør. Kollektionen er inspireret af naturens regulære genanvendelsesproces
med frø, der omdannes til modent, blomstrende løv, som med tiden forvitres til skrøbelige
teksturer, der igen bliver til frø, så det hele starter forfra.
Tre design i flere garnniveauer og naturlige nuancer
Ujævne teksturer, lag og strukturer overføres til interiøret og afspejler de vigtigste elementer
i den sæsonbetonede cyklus gennem de tre design: Seed, Leaf og Fibre. Den organiske
nærværelse og sanselige følelse af materialerne defineres af tæppegarnets flerdimensionelle
løkkekonstruktion, der føjer dybde og interessante detaljer til mønstre og farver. Hvert design
fås i en lang række bløde og tonede farver, der afspejler naturens nuancer, og som er blevet
researchet nøje samt koordineret og udvalgt i forhold til den rolle, de spiller i at skabe et godt fysisk
og mentalt helbred. De grå og brune jordfarver giver således en beroligende, tryg og afdæmpet
atmosfære, mens de grønne og blå farver bringer ny energi, kreativitet og optimisme.
Skabt til bæredygtige interiørprojekter
Ege Carpets ser affald som en ressource. Transition produceres derfor af ECONYL® garn baseret
på brugte fiskenet og andet industrielt affald, der indsamles, rengøres og omdannes til det
slidstærke garn. På den måde beskytter kollektionen aktivt havlivet ved at finde et nyt og
meningsfuldt formål med drivende fiskenet, som udgør en tiendedel af affaldet i havet. Brugte
plastflasker genbruges til den patenterede Ecotrust-bagside, der er standard på alle tæppefliser
fra Ege Carpets. En innovativ fremstillingsteknik forvandler flaskerne til det bløde, men stærke
filtmateriale, som er et yderst behageligt underlag med akustikfremmende egenskaber.
Transition Mix – en ekstra designdetalje
Da kollektionen fås som tæppefliser, tæppeplanker og væg-til-væg-tæppe, er mulighederne
for at skabe unikke gulvdesign uendelige. Transition Mix-fliser på 48x48 cm muliggør skiftende
farveforløb med elegant integrerede overgange, der flyder harmonisk henover gulvet, når to
eller flere nuancer kombineres på smukkeste vis.

Fakta

Designeren
Manganèse Éditions blev etableret i 2004 og er lillesøster til det internationalt anerkendte
design- og brandingbureau Saguez & Partners. Manganèse har base i Paris og bruger en
raffineret, poetisk og tidløs tilgang til at skabe en historie. Med grundig viden og research i
udtryk og farver designer de rum og inventar, der er nemme at holde af og behagelige at
bruge.
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.

Affald er ikke affald, før det er smidt ud

Fra vandflasker

til flager

til fibre

til Ecotrust filtbagsider

Fra fiskenet

til chips

til ECONYL® garner

til tæppeforsider

Transition er Cradle to Cradle-certificeret og fremstillet af bæredygtige materialer, der
understøtter den tætte forbindelse til naturen. Kollektionen er derfor det grønne valg til et
hvilket som helst interiørprojekt.
Ege Carpets omdanner brugte plastflasker til den patenterede Ecotrust-filtbagside.
Flaskerne genbruges til et blødt, men stærkt PET-filtmateriale, der er langtidsholdbart og
akustiskfremmende. Alle tæppefliser og tæppeplanker produceres med den unikke, patenterede
bagside som standard.
Transition fremstilles af ECONYL® 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 livet i havet. Når fiskenettene er indsamlet, så rengøres, nedbrydes og genskabes
de som stærke, hårdføre garner, der både er regenererede og regenererbare.
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.

De tre design:
Seed, Leaf og Fibre
Seed, Leaf og Fibre fås som tæppefliser, tæppeplanker eller væg-til-væg-tæpper, der alle
bidrager til karakteristiske og anvendelige rum med fleksibilitet og forskellighed i både udtryk
og funktionalitet. Den kvadratiske flise fås i størrelserne 48x48 cm eller 96x96 cm, og den
rektangulære planke fås i 24x96 cm.
Kollektionens mange farver spænder fra diskrete neutrale nuancer til mere dristige toner, der
er nøje koordineret for at sikre perfekte kombinationsmuligheder og fleksible designløsninger
i rummet. Farverne kan fx hjælpe med at definere mødesteder, stillezoner eller fællesområder,
ligesom de kan bruges til at imødekomme krav til social afstand og skiltning. Alle Transitiondesign kan specificeres som én stor og ubrudt overflade med væg-til-væg-tæpper, som fås i
en bredde på op til 4 meter.

Seed
Frø falder fra deres kapsler ned på
jorden som små, lovende prikker, der
markerer begyndelsen på et nyt liv.

Leaf
Klynger af blade giver et flerfarvet og
kulørt løv, som skaber en sanselig og
hengiven stemning.

Link til billeder og pressemeddelelser
https://image.egecarpet.com/shared/0irMojEyMxS8U1qV2BYi1YQBxal1fmgI

Fibre
Planter visner og nedbrydes til
skrøbelige, tørre teksturer, der afslører
de mest raffinerede mønstre og linjer.

Et ekstra designværktøj:
Transition Mix

I Transition Mix-fliserne på 48x48 cm kombineres to standardfarver for at skabe elegante
overgange mellem to eller flere farver. Fliserne muliggør bløde designkombinationer med
organiske bevægelser i rummet. Arkitekter og interiørdesignere har et utal af muligheder med
Mix-fliserne. De kan fx starte med én farve i den ene ende af rummet, som så går over i en
anden farve i den anden ende. Eller de kan placere farveovergangen midt i rummet og måske
gå fra en mørkere til en lysere tone og tilbage igen. De kan også vælge at arbejde med tre
eller flere standardfarver og dermed opnå endnu større farvevariation og bevægelse henover
gulvet.
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