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Hantverk, materialinnovation och designhöjd i fokus när Ogeborg 
visar upp sig internationellt i Milano 
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I samband med Salone del Mobile 2019, världens största möbel- och inredningsmässa, 
deltar svenska Ogeborg i två utställningar, Bagni Misteriosi och HEMMA gone wild.  

Tillsammans med välrenommerade Note Design Studio deltar Ogeborg i en utställning vid 
simbassängen på Bagni Misteriosi. Bakom initiativet står designskolorna Konstfack, 
Malmstens Linköpings universitet och tidskriften RUM. I utställningen presenterar Ogeborg 
Napa, en kollektion handtuftade mattor av Note Design Studio. Inspirationen är hämtad från 
dramatiska landskap med kullar, dalar och plöjda fält.  

Dessutom deltar Ogeborg i Svensk Form-utställningen HEMMA gone wild, inredd av Joyn 
Design Studio. Med hantverket i fokus presenterar Ogeborg den högteknologiska, 



handtuftade mattan Zen vars mönster, i design av Axel Bjurström, är framtaget med 
innovativ 3D-teknik. 

”Det är alltid lika roligt för oss att få visa Ogeborgs bredd när det kommer till hantverk, 
uttryck, teknik och material. Milano ett självklart val i vår utlandssatsning då staden utgör en 
viktig plattform för den internationella marknaden”, säger Helene Ogeborg, VD på Ogeborg.  
 
HEMMA gone wild 
Plats: Fuori Salone, Via Solferino 15, 20121 Milano 
Öppettider: 9.30 – 19.00, tisdag 9/4 – söndag 14/4  

Bagni Misteriosi 
Plats: Bagni Misteriosi, Via Pier Lombardo 14, 20135 Milano 
Öppettider: tisdag 9/4 – söndag 14/4, performance 17.00 – 21.00 

Program Bagni Misteriosi:  
Måndag 8/4: Öppningsfest, 20.00 – 24.00  
Tisdag 9/4: Pressvisning, 11.30 – 13.00  
Onsdag 10/4: RUM talk och Elle Decoration prisutdelning på teatern, 18.00 

Om Ogeborg  
Ogeborg är ett designdrivet familjeföretag som har levererat mattor och textila golvmaterial 
till kontorsmiljöer sedan början av 1960-talet. I sortimentet finns idag även handtuftade 
och handvävda mattor, läder-, kork- eller textilplattor för vägg och golv, samt bänkskivor 
och plattor i italiensk quartzsten. Kvalitet, miljötänkande och service är företagets ledord 
och sedan 2007 är Ogeborg ett klimatneutralt företag. Ogeborg har vunnit flera designpriser 
och utmärkelser och nu i februari 2018 får företaget utmärkelsen ”German design Award 
2018” för Mia Wahlsteins matta Abstract, på världens största inredningsmässa Ambiente 
i Frankfurt.  

Ogeborg är i en expansiv fas och har under de senaste åren utökat samarbetet med 
formgivare som Note Design Studio, Claesson Koivisto Rune, Mia Wahlstein, Axel Bjurström, 
Luca Nichetto m fl.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Trendgruppen PR, telefon 08-23 00 21, e-post shira.cohen@trendgruppen.se 
eller Ogeborg, telefon 08-120 542 00, Helene Ogeborg, e-post helene@ogeborg.se  
 
Högupplösta bilder finns på www.trendgruppen.se/imagebank  
(användarnamn: trendpr, lösenord: trendpr). 


