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Populära Zen-mattan av Axel Bjurström lanseras i rosa 

     
Zen Spline, färgställning: W7   Detaljbild mattprov rosa färgställning: W7 

Svenska familjeföretaget Ogeborg, specialiserade på mattor, utökar designkollektionen 
ODC med handtuftade mattor i taktila mönster. Våren 2019 presenteras ullmattan Zen i en 
ny rosa färgställning. Bakom designen står formgivaren Axel Bjurström som hämtat sin 
inspiration från japanska zenträdgårdar.  
 
Under våren 2018 lanserade Ogeborg den högteknologiska serien Zen tillsammans med 
arkitekten och designern Axel Bjurström. Våren 2019 presenteras en ny rosa färgställning. 
Zen-mattorna är handtuftade med en innovativ 3D-teknik i 100 % naturligt ullmaterial. 
Designen är inspirerad av krattat grus som återfinns i japanska trädgårdar, där 
höjdskillnaderna skapar ett taktilt och tydligt mönster med en organisk känsla.  
 
Mattserien Zen finns i tre mönsterbilder: Spline, Turn och Circle. Serien kommer i fem 
naturliga färgställningar varav tre i ofärgad ull och två i infärgad ull. Zen kan beställas i 
önskad storlek och tillverkas på beställning. Pris: från ca 7500 kr per kvadratmeter.   
 
Zen Spline i rosa visades för första gången under utställningen HEMMA gone wild för Svensk 
Form i Milano 2019, inredd av inredningsarkitektbyrån Joyn Design Studio. 



Om Axel Bjurström 
Efter examen från Konstfack 2007 har Axel Bjurström jobbat både med arkitektur, inredning 
och produktdesign. Hans studio är baserad i Stockholm och ambitionen är att skapa enkel, 
funktionell design utifrån den skandinaviska formtraditionen. År 2012 tilldelades Axel 
svenska Elle Decorations pris ”Årets stjärnskott” och 2015 fick han ta emot ytterligare ett 
Elle Decoration Swedish Design Award, denna gång priset för ”Årets stol”.  

Om Ogeborg 
Ogeborg är ett svenskt, designdrivet familjeföretag som har levererat mattor och textila 
golvmaterial sedan början av 1960-talet. I sortimentet finns idag även handtuftade 
och handvävda mattor, kork, läder och textilplattor för vägg och golv, samt bänkskivor 
och plattor i italiensk quartzsten. Kvalitet, miljömedvetenhet och service är företagets ledord 
och sedan 2007 är Ogeborg ett klimatneutralt företag. År 2018 blev företaget klimatpositivt. 
Ogeborg har vunnit flera designpriser och utmärkelser och i februari 2018 fick företaget 
utmärkelsen ”German design Award 2018” för Mia Wahlsteins matta Abstract på Ambiente, 
världens största inredningsmässa i Frankfurt. Ogeborg har exklusiva showrooms i Stockholm 
och Göteborg. Företaget har 12 anställda och en omsättning på 70 miljoner kronor. 

Om Ogeborg Design Collection  
Under, ODC, Ogeborg Design Collection har Ogeborg tidigare lanserat samarbeten med 
bland andra Claesson Koivisto Rune, Mia Wahlstein, Note Design Studio och Luca Nichetto. 

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). 


