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Fredericia åpner nytt rooftop-showroom
I januar 2017 slår Fredericia opp dørene til et nytt eksklusivt showroom på toppen av den
historiske Kongelige Postgård i hjertet av København. På 1100 kvadratmeter fordelt på to etasjer
presenterer Fredericia for første gang hele sitt merkeunivers med historier fra grunnleggelsen i
1911 til i dag. Besøkende kan oppleve alt fra klassiske designikoner til kreative produktnyheter og
et inspirerende galleri med helt spesielle høydepunkter, som f.eks. Børge Mogensens originale
2213 sofa, som i mange år har stått i designerens eget hjem.

Copen Hagen Agency står bak konseptet for showroomet
”Fredericia er et møbelmerke med en over hundre år lang historie og en stor portefølje av møbler
som omfatter designarbeider av både nye, etablerte og avdøde designere. Derfor har det vært
nødvendig å få noen rammer som kan romme hele Fredericias univers. Innredningen spenner fra
klassisk til moderne og fra intimt til storslått” - Peter Hagen, Creative Director

Et komplett bilde
”Vi har lenge hatt en drøm om å skape et hus der tradisjon, estetikk og kreativitet går hånd i hånd.
Endelig kan vi gi gjestene våre et langt mer komplett bilde av hva Fredericia anno 2017 står for.
Med åpningen av vårt nye showroom er denne drømmen gått i oppfyllelse.” – Thomas Graversen,
eier og 2. generasjon i familievirksomheten
Internasjonalt designmerke
”Det nye showroomet på toppen av den historiske Kongelige Postgård er en eksklusiv adresse som
bidrar til å befeste Fredericia som et internasjonalt designmerke med stort vekstpotensial og høyt
ambisjonsnivå. Gjestene våre får en enestående mulighet til å oppleve hele vår kolleksjon til
kontrakts- og boligmarkedet, et Creative Workspace samt et Gallery med vekslende utstillinger.
Det skal være et levende showroom, og vi gleder oss til å ønske arkitekter, kunder og andre
besøkende fra hele verden velkommen til å oppleve vår merkevare i disse enestående rammene.” –
Kaja Møller, CEO.
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