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NYHET:
FREDERICIA FIRAR LANSERINGEN AV NYTT SHOWROOM I LONDON

Fredericia öppnar showroom i London i en renoverad viktoriansk lagerbyggnad i Clerkenwell i närheten av Whitecross
Street med Londons äldsta och fortfarande väldigt livliga matmarknad.
Det var det vibrerande området som lockade Fredericia att välja denna plats i hjärtat av Clerkenwell som är östra Londons
designdistrikt.
Företagets showroom riktar sig till kunder, affärspartners samt den internationella arkitektur- och designpubliken som kommer
att kunna utforska och uppleva möbelmärkets omsorgsfulla hantverk och nordiska arv på nära håll.
Här ska man visa ett brett utbud av Modern Originals-kollektionen med både klassiska och nya möbler designade av bland
andra Børge Mogensen, Jasper Morrison och Space Copenhagen, samtidigt som man också har andra högprofilerade
samarbeten i pipelinen. Kollektionen erbjuder tidlös design som ger en varm atmosfär i alla typer av inredningar, tack vare
användningen av naturmaterial som massivt trä och exklusivt europeiskt läder som omdefinierar den moderna tidens lyx.
Med regelbundna event, föredrag och samarbeten under designåret blir det här ett aktivt forum som kommer fortsätta visa den
mest uppdaterade kollektionen under hela året.
”Vårt showroom är en ny plattform och kommunikationsverktyg för oss där våra kunder kan uppleva Fredericia-produkter på
nära håll. Det här är ett sätt att föra våra produkter, idéer och värderingar närmare våra brittiska kunder samt den internationella
designpublik som besöker denna fascinerande stad”. - Kaja Møller, VD.
Ett showroom i London är ett stort steg för Fredericia och ett bevis på företagets kontinuerliga tillväxt, expansionen av
varumärkets nätverk samt satsningen på att investera på den brittiska marknaden.
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Om Fredericia
Fredericia grundades 1911 och är ett familjeägt företag som byggt upp en stark tradition av vackert hantverk och innovativ
design som utvecklats i nära samarbete med noggrant utvalda och internationellt erkända formgivare.
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