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Fredericia öppnar nytt rooftop showroom
I januari 2017 slår Fredericia upp dörrarna till ett nytt exklusivt showroom längst upp i den
historiska Kongelige Postgård i hjärtat av Köpenhamn. På 1 100 m² fördelat på två våningar
presenterar Fredericia för första gången hela sitt sortiment med historier från grundandet 1911
och fram till idag. Besökare kan upptäcka allt från designklassikerna till kreativa produktnyheter
och ett inspirerande galleri med speciella höjdpunkter, som exempelvis Børge Mogensens soffa
2213 i original, som i många år stått i designerns eget hem.

Copen Hagen Agency står bakom showroomets koncept
”Fredericia är ett möbelmärke med en över hundra år lång historia och en stor portfölj med möbler,
som omfattar modeller av både nya, etablerade och bortgångna designers. Därför har det varit
nödvändigt med lokaler som kan rymma hela Fredericias designvärld. Inredningen är både klassisk
och modern, intim och storslagen” – Peter Hagen, Creative Director

En komplett bild
”Vi har länge haft en dröm om att skapa ett hus där tradition, estetik och kreativitet går hand i
hand och som ger våra gäster en mycket mer komplett bild av vad Fredericia anno 2017 står för. I
och med öppningen av vårt nya showroom har drömmen gått i uppfyllelse.” – Thomas Graversen,
ägare och andra generationen i familjeföretaget
Internationellt designmärke
”Vårt nya showroom längst upp i den historiska Kongelige Postgård har en exklusiv adress, som
bidrar till att befästa Fredericia som ett internationellt designmärke med stor tillväxtpotential och
en hög ambitionsnivå. Våra gäster får här en fantastisk möjlighet att uppleva hela vår kollektion
för kontrakts- och bostadsmarknaden, ett Creative Workspace samt ett Gallery med skiftande
utställningar. Det ska vara ett levande showroom, och vi ser fram emot att hälsa arkitekter, kunder
och andra besökare från hela världen välkomna att uppleva vårt varumärke i dessa enastående
lokaler.” – Kaja Møller, CEO.
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