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NYHET:
FREDERICIA ÅPNER NYTT SHOWROOM I LONDON

Fredericia kunngjør åpningen av showroom i London. Showroomet ligger i et tidligere viktoriansk lagerbygg i
Clerkenwell, like ved Whitecross Street, hvor man finner Londons eldste og fremdeles svært travle gatemarked.
Det var det pulserende området som fikk Fredericia til å velge dette stedet, i tillegg til at det ligger i hjertet av Clerkenwell,
designsenteret i det østlige London.
Showroomet er designet for kunder, samarbeidspartnere og arkitektur- og designfellesskap som ønsker å utforske og oppleve
møbelmerket på nært hold og som verdsetter omhyggelig gjennomført håndverk og nordisk kulturarv i dets nye hjem i London.
Stedet vil vise frem et bredt spekter av Modern Originals-kolleksjonen med både ikoniske og nye møbelstykker designet av
blant annet Børge Mogensen, Jasper Morrison og Space Copenhagen, og andre høyprofilerte samarbeidsprosjekter er på
beddingen. Kolleksjonen byr på tidløs design som skaper en varm atmosfære i alle typer interiører gjennom bruk av naturlige
materialer, for eksempel massivt tre og eksklusivt europeisk skinn, som omdefinerer luksus i en moderne verden.
Som samlingssted for regelmessige arrangementer, samtaler og samarbeidsprosjekter gjennom hele årets designkalender, vil
dette stedet være fylt med aktiviteter og fortsette å vise frem den mest oppdaterte kolleksjonen gjennom hele året.
«Showroomet er en ny plattform og et nytt kommunikasjonsverktøy for oss, der våre kunder selv kan oppleve Fredericias
produkter. På denne måten kan vi bringe våre produkter, ideer og verdier nærmere våre britiske kunder og det internasjonale
designmiljøet som besøker denne utrolige byen.» - Kaja Møller, administrerende direktør.
Å ha et showroom i London er et viktig skritt for Fredericia, og viser den kontinuerlige veksten og utvidelsen av merkevarens
nettverk samt bedriftens vilje til å investere i det britiske markedet.
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Om Fredericia
Det familiedrevne selskapet Fredericia har siden grunnleggelsen i 1911 bygget opp en sterk tradisjon med å skape vakkert
håndverk og nyskapende design, utviklet i tett samarbeid med en nøye utvalgt krets av internasjonalt anerkjente designere.
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