Pressemeddelelse
Fabula Living lancerer Ea-tæppet designet af arkitekten Mogens Koch
Tidløs æstetisk og moderne håndværk mødes i nyt samarbejde.
Designfirmaet Fabula Living introducerer tidløst design fra 1959 designet af Mogens Koch, en af de store
danske arkitekter og møbeldesignere fra dansk designs guldalder. Det nye eksklusive håndvævede Eatæppe er et originalt tæppedesign, som tidligere kun er produceret i få eksemplarer.
"Vi er stolte af at arbejde med designarven fra en så ikonisk designer. Jeg har haft fornøjelsen af at bladre
i Mogens Kochs gamle ringbind med originale designs og blev grebet af den tidløse kvalitet. Især er
mange af hans grafiske mønstre, som de asymmetriske kvadrater på Ea-tæppet, rene, skarpe, moderne
og passer perfekt ind i vores enkle skandinaviske stil, ” siger designer og grundlægger af Fabula Living
Jens Landberg Schrøder.
Mogens Koch var kendt for vidtfavnende og anerkendte projekter; fra design og renovering af kirker til
elegante og funktionelle møbler. Klassikere som bogreolerne og foldestolen er kendt verden over.
Inspireret af hans kone Ea Koch, som var en væver, designede han også mere end 60 tæpper, som hun
vævede hjemme i deres egen stue i få eksemplarer til private kunder. I alt blev det til 300 og 400 tæpper,
hvoraf nogle stadig er i familiens eje, mens andre er eftertragtede på vintage-auktioner.
Kochs kompromisløse fokus på detaljer og smuk geometri var tydelig i alt, hvad han designede. Fabula
Living arbejder i den samme ånd, der hviler på en tradition af funktionel skønhed, og stiler altid efter at
skabe moderne tæpper i den bedste kvalitet.
"Ea har givet mulighed for at dyrke vores kompromisløse passion for kvalitet og godt håndværk. Vi har
udviklet en meget eksklusiv kvalitet af den bedste New Zealand uld, og den høje kvalitet i vævningen har
gjort det muligt at opnå den perfekte balance mellem kontrast og harmoni, som det originale design
fortjener," forklarer Jens Landberg Schrøder.
Sammen med Kochs søn valgte han at give tæppet navnet Ea efter designerens kone.
Om Ea
Håndvævet luvtæppe i New Zealandsk uld på bomuldskæde
160x240, 200x280 cm, specialmål
Leveres i farverne beige, koksgrå, grøn og ocean
Download billeder her; https://fabulaliving.dk/da/press
Om Fabula Living
Med traditionelle teknikker, godt håndværk, kompromisløs kvalitet og danske designrødder har Fabula
Living på få år slået sit navn fast som en international designvirksomhed.
Vi er drevet af at fortælle historier med vores moderne håndlavede tæpper, der forener den
skandinaviske designtradition og enkle, sofistikerede stil med gamle væveteknikker.
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