
creating better environments

Garde Hvalsøe - Dinesen Showroom

NÅR ALDER ADLER
- En kompromisløs kvalitet kan aflæses på, at alder og brug
fremkalder en forædling - ikke en forringelse!
Sådan definerer direktør Søren Lundh Aagaard, Garde Hvalsøe
A/S, forskellen mellem slidt og patineret. Og mellem
møbelvarehusenes seriefremstilling og det autentiske
håndværks noble behandling af materialer med dybt fæstede
rødder i naturen.
Garde Hvalsøe A/S har indledt et samarbejde med
gulvproducenten Dinesen om at vise markedet, hvad de to
ypperlige repræsentanter for de bedste materialer og
omhyggelig bearbejdning kan præstere sammen.
Det sker i en fælles kundemodtagelse og udstilling i Aarhus,
hvis formål er at vise den begavede forarbejdning og
anvendelse af gulvets traditionelle materialer, nu udfordret som
stjernen i Garde Hvalsøes håndforarbejdede snedkerkøkkener.
- Egetræ, der på herregårdes gulve har vist sin duelighed
gennem 300 år, og linoleums lange historie under fødderne på
generationer er materialernes egen anbefaling til vores
inventarsnedkeri, forklarer Søren Lundh Aagaard, som især
fremhæver materialernes evne til at patinere.
- Møblernes særlige kendetegn er, at de kalder på at blive
anvendt, på at indgå i hverdagens liv og arbejde - i alle
situationer; materialer fra toppen af kvalitetsskalaen, forbundet
med det omhyggelige håndværk er det certifikat, der
garanterer det klassiske inventar. Det skaber højere værdi og
fremtidssikrer investeringen, uddyber Garde
Hvalsøe-direktøren.
Anvendelsen af Furniture Linoleum beskriver Søren Lundh
Aagaard sådan her: - Næsten alt vores tilbehør, der går i højden,
udføres med Furniture Linoleum. Den har en organisk struktur,
en dybde og en stoflighed over sig, som vi ikke finder i andre
overflader. Og så kan den jo tåle det hele. Det er et godt
salgsargument!
Garde Hvalsøe - Dinesen Showroom i Aarhus ligger på
Kystvejen i en gotisk-inspireret historicistisk bygning fra
slutningen af 19.århundrede, tegnet af arkitekten Sophus
Frederik Kühnel: Mejlborg.
I Mejlborg Basement er partnerne ved at indrette en
materialesamling til brug for de mange arkitekter, som arbejder
i Aarhus-området.
Garde-Hvalsøe A/S åbner endvidere endnu en udstilling på
Esplanaden i København. Det sker i år.
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Used products

Furniture
Linoleum
iron
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