
 
Pressmeddelande 2020–02–05  

 
  

Ogeborg presenterar The Theory of Material under Stockholm Furniture Fair 
Designkoncept i samarbete med Note Design Studio  
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Att mattor och textila golvmaterial erbjuder fantastiska möjligheter till färg, form och struktur är inget nytt. 
Det är precis vad det svenskägda mattföretaget Ogeborg visar i det fortsatta samarbetet med Note Design 
Studio under Stockholm Furniture Fair 2020. Under mässan presenterar Ogeborg sin monter The Theory of 
Material. 
 
Det svenska mattföretaget Ogeborg presenterar sin idévärld för året på Stockholm Furniture Fair i februari 
2020. Bakom idén står flerfaldigt prisbelönade designkontoret Note Design Studio. Samarbetet visar Ogeborgs 
fortsatta fokus på färg, form och struktur – en röd tråd som tydligt genomsyrar designmässans monter. 
 
”För de arkitekter, inredare och återförsäljare som besöker mässan handlar vistelsen inte bara om kommande 
projekt och affärer, utan också om inspiration. Det är därför extra spännande att se hur vårt visuella uttryck 
tolkas ur ett kreativt perspektiv. Det här är fjärde gången som Note Design Studio formger vår monter och vi är 
otroligt glada över att fortsätta utveckla samarbetet”, säger Helene Ogeborg, VD på familjeföretaget Ogeborg. 
 
Ogeborg och Note Design Studio har med utgångspunkt i temat The Theory of Material tagit fram en palett 
med jordnära färger som bas. Komplementfärgerna utgörs av trendriktiga nyanser av rostrött och blått. 
Montern omsluts av en böljande vägg i blått ur Ogeborgs kollektion Contract Print Design samt ett heltäckande 
naturfärgat golv, klätt i ullmattorna Cord och Dapple ur Ogeborg Wool Collection. Den vågiga väggens lekfulla 
form ger tillsammans med det varma ullgolvet ett välkomnande och samtidigt minimalistiskt intryck. I montern 
hittas även en ny beige Astromatta med bruna ränder i loopad Vega ull, designad speciellt av Note Design 
Studio för Ogeborg Design Collection. 
 



 
För att bevara den minimalistiska känslan har Note Design Studio gjort ett urval av möbler, inredningsdetaljer 
och kläder som på ett enhetligt sätt återspeglar helhetskonceptet.  
 
Monterinformation 
Stockholmsmässan, monter A 06:21.  
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Mer under Stockholm Design Week 
Under designveckan närvarar Ogeborg därtill i Alexander Lerviks konstutställning Imaginations x 12 på Sven-
Harrys Konstmuseum, där formgivaren med tolv sinnrika objekt visar sin kärlek till konsten och hur den 
fungerat som källa till nya former och lösningar. Ogeborg har tillsammans med Alexander Lervik tagit fram en 
handtuftad matta som föreställer en världskarta med flygplansrutter. I anslutning till mattan finns en maskin 
som skjuter ut pappersflygplan. Installationen syftar till att lyfta tankar kring resande i förhållande till flygets 
miljöpåverkan.  
 
Om Note Design Studio 
Designkontoret Note Design Studio grundades i Stockholm 2008 och arbetar multidisciplinärt med såväl 
arkitektur, inredning och produktdesign som grafisk design och designstrategi. Kännetecknande för Note är ett 
arbetssätt där medarbetarnas kunskaper inom olika områden får röra sig fritt och berika olika projekt. 
Uppdragsgivarna finns över hela världen. År 2015 utsågs Note Design Studio till årets designer av tidningen 
Residence och året därpå av ELLE Decoration. 
 
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.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Trendgruppen PR, Shira Cohen, telefon 072 33 222 35, e-post shira.cohen@trendgruppen.se  
eller Ogeborg, telefon 08-120 542 00, Helene Ogeborg, e-post helene@ogeborg.se  
 
Högupplösta bilder samt frilagda produktbilder finns på www.trendgruppen.se/imagebank  
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