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Ro Collection og True North Designs går sammen

Selskabet bag Ro Collection har købt True North Designs med en ambition om at forny den

danske designtradition og en fælles vision om at skabe ny global vækst for godt dansk design.
Ro Collection og True North Designs vil sammen skabe et nyt kreativt kraftcenter på Sydfyn og vil
fremover designe og udvikle både møbler og boligtilbehør under navnet Ro Collection.

I 2013 blev Ro Collection grundlagt af tidligere ledende medarbejdere fra Georg Jensen og er kendt
for en stærk kollektion af boligtilbehør i høj kvalitet, baseret på naturens egne materialer som træ,
keramik og glas. Ro Collection forhandles i dag i mere end 20 lande på verdensplan.

“Ro Collection har fra begyndelsen arbejdet på tværs af materialer og produktkategorier, og vi har

hele tiden haft en drøm om at lancere møbler, når vi havde styrken og erfaringen til det,” siger brand
director Christian Lauesen fra Ro Collection.
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True North Designs har på få år skabt en stærk møbelkollektion med træet som det bærende

materiale. Særligt kendt er Salon stolen, som står på en række danske ambassader verden over, i
danske kulturinstitutioner og i danske hjem.

Grundlægger af True North Designs, Martin Colberg, er lykkedes med at transformere en klar vision
omkring æstetik, værdier og formsprog, til et stærkt sammenhængende sortiment af møbler med

solide rødder i dansk snedker og designtradition. En vision som Martin også giver udtryk for som
medvirkende i kulturprogrammet ‘Danmarks næste klassiker’, som lige nu vises på DR1.
Et drømmescenarie

”True North Designs arbejder ud fra samme værdigrundlag og med samme høje ambitioner som

Ro Collection, bare med fokus på møbler i stedet for boligtilbehør. Vi har samme tilgang til design
og formgivning, hvilket betyder at vores produkter komplementerer hinanden utrolig godt. Det er

næsten som om de to brands er skabt for hinanden fra starten og for os er det et drømmematch,” siger
Christian Lauesen.

“Det smukke ved vores sammenlægning er at ingen af os har måttet redefinere den grundlæggende

vision for det, vi laver. Vi arbejder for at revitalisere den danske designtradition, skabe smukke tidløse
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produkter, som mennesker kan og vil have i deres hjem i mange år frem i tiden. Gerne på tværs af
generationer,” siger Martin Colberg og fortsætter ”efter de første møder mellem Christian og jeg i

Faldsled på Sydfyn, stod det klart for mig, at skulle projektet lykkedes i et større fællesskab, så gav
det mening at vi f lyttede herned til Christian og resten af teamet. Og derfor bor vi nu hernede i
vandkanten med havet og skoven lige udenfor døren”.
Fornyelse for at fremtidssikre

Således har mennesker og virksomheder fundet hinanden i et værdifællesskab og i erkendelsen af, at
sammen er de stærkere end hver for sig. Og kun sådan kan visionen om at udbrede dansk design til
verden indfries.

Ro Collection skaber originalt dansk design produceret i Europa sammen med talentfulde designere og
håndværkere. Skabt af naturlige langtidsholdbare materialer som træ, læder, tekstiler, keramik og glas.

Selskabet bag Ro Collection, Design Collection Denmark, har rødder og opstart i Singapore. Baseret på et stærkt

globalt netværk og en forståelse for dansk design, har virksomheden skabt signifikant global udbredelse af danske
brands i Asien, Australien, New Zealand og Europa med mere end 1.000 forhandlere i 100 lande.
For yderligere information:
Cecilie Strømvig Balle
PR & Communication
csl@rocollection.dk / +45 41 10 41 08 / www.rocollection.dk
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