Ny kollektion: ReForm Construction
Inspireret af jern og beton ældet med tiden

Med de to designs, Iron og Concrete, opløftes de hårde, industrielle og i nogen grad kolde
materialer til et mere raffineret niveau, når ReForm Construction-kollektionen føjer en ny følelse
af velvære, komfort og forbedret akustik til de fundamentalt rå stemninger. Med så betydelige
forbedringer beriges materialerne med en brugerorienteret opgradering, der kompenserer
for de naturlige ufuldkommenheder og forbliver tro mod de fascinerende udtryk af jern
og beton, der ældes over tid. Som en ekstra designdetalje med stor visuel effekt tilbyder
kollektionen adskillige 96x96 cm Mix-tæppefliser, der skaber flydende overgange imellem to
foruddefinerede farver. Construction fås som tæppefliser, planker, væg-til-væg-tæppe og i de
innovative Figura-former.
Et taktilt og mere bæredygtigt tæppevalg
Teksturen i Construction skabes af den multidimensionelle løkkestruktur, der afspejler de
originale overflader og den patina, som udvikles med årene. Med inspiration fra de ægte
materialers naturlige farver er Iron og Concrete bygget op omkring ti farvegrupper – fem for
hvert design – og med stor detaljeringsgrad og finesse i både mønstre og farvekombinationer
passer de to designs perfekt til ethvert moderne rum. Kollektionen er Cradle to CradleCertificeretTM, produceret i regenereret og regenererbart garn og udstyret med vores patenterede
Ecotrust-bagside. Derfor er Construction et oplagt valg til det mere bæredygtige interiørprojekt.
Ege Carpets
Ege Carpets blev grundlagt i 1938 og anvender konsekvent den mest avancerede teknologi
i branchen. Vi er en af Europas førende tæppeproducenter og er drevet af en strategi om at
designe smukke tæpper til en bæredygtig fremtid. Derfor fremstiller vi unikke gulvdesign på
mere bæredygtig vis ved at omdanne affald til ressourcer, samtidig med at vi stræber efter at
holde komponenterne i lukkede kredsløb og blive CO2-positiv. Via ni salgskontorer og mere
end 50 partnere over hele verden leverer vi Cradle to Cradle-certificerede tæpper til arkitekter
og indretningsdesignere med speciale i blandt andet hotel-, kontor- og marineprojekter. Besøg
egecarpets.dk for at lære mere.

De to designs:
Iron & Concrete
Med deres forskellige kompositioner, udtryk og formål danner byggematerialer rammerne
for mange af de situationer, der skaber vores liv. I kraft af deres allestedsnærværende
tilstedeværelse i både private og professionelle miljøer opbygger de arkitektoniske strukturer
og organiserer vores tilværelse inden for deres foruddefinerede systemer. Når de først er
blevet placeret, holder de stædigt fast på deres position med en til tider overvældende fysisk
overlegenhed, og derfor har de stor indflydelse på os alle.

Jern er et skinnende og gråligt metal, der reagerer på ilt og fugt i luften. Afhængig af de forbundne
ioner og molekyler i det omkringliggende miljø kan det hårde men formbare materiale påtage
sig nye og meget anderledes farver. Iron fås i fem farvegrupper.

Beton er sammensat af cement, sand, sten og vand, og den tunge masse formår at flyde sammen
i mange forskellige udtryk. Farvedetaljer og overfladestrukturer afhænger af de specifikke
komponentmix, og tilfældige luftbobler føjer et unikt look til det formbare materiale. Concretedesignet fås i fem farvegrupper.

Link til billeder og pressemeddelelser
Ege Carpets press releases and photos

Mix-fliser:
En ekstra designdetalje

Med 96x96 cm Mix-fliser får du et ekstra designværktøj til at skabe imponerende flows imellem
to foruddefinerede farver. Hver Mix-flise er en tofarvet kombination, der blender sammen i en
blød og naturlig farveovergang. Der er mange designmuligheder med Mix-fliserne, og du kan fx
placere et farvemix midt i rummet for at skifte fra en lys til en mørk farvetone hen over gulvfladen
eller omvendt. Alternativt kan du skabe flere farvevariationer ved at skifte fra lys til mørk og
tilbage til lys igen. Med denne designfleksibilitet kan Mix-fliserne bruges til at definere stier i
store åbne rum, ligesom de kan skabe zoner til forskellige arbejds- og afslapningssituationer.

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

Construction er Indoor Air Comfort Gold- og Cradle to Cradle-CertificeretTM. Dermed er
kollektionen det mere grønne valg til et hvilket som helst interiørprojekt. Vi 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. Construction 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.
Vi udfordrer branchestandarderne og nytænker, hvordan æstetik, kvalitet og bæredygtighed
kan kombineres. Følg Den Grønne Tråd og læs mere om vores bæredygtighedsambitioner og
-resultater på egecarpets.dk.
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