Engblad & Co blir det nya namnet när
Eco Wallpaper går tillbaka till sina rötter
I början av 2017 byter ett av Skandinaviens mest inflytelserika tapetvarumärken
namn för att hylla sitt arv och förtydliga kollektionernas roll som tongivande inom
modern inredningsdesign.
Varumärket, som sedan 1986 har gått under namnet Eco
Wallpaper, återtar nu sitt ursprungsnamn; Engblad & Co.
Och det är en gedigen varumärkeshistoria som spänner
över mer än 170 år. Rötterna sträcker sig från så tidigt
som 1844 och hela sju olika tapetfabriker med ett
mönsterarkiv som rymmer största delen av Sveriges
samlade tapetarv och pryds av prestigefyllda utmärkelser inom tapetdesign världen över. Det här
är drivkraften som man tar avstamp från när nya
tapetkollektioner skapas med samma moderna
inredningsdesign för ögonen, då som nu.
Förhoppningen är att underlätta konsumentens förväntan på varumärket, att tydligare
förmedla vad som är tongivande i tapeter
från Engblad & Co - moderna och stilrena
tapeter som ger en välkomnande och
avspänd känsla i dina rum.
- Engblad & Co är vårt sätt att bli ännu tydligare med vad
vi står för, vad vårt varumärke vilar på och vad våra kollektioner
ska kännetecknas av, säger Olle Svensk, vd för WallVision där
varumärket Engblad & Co ingår.
Alla tapeter från Engblad & Co tillverkas under ett
och samma tak i Borås, från design till färdig rulle.
I samband med namnbytet lanserar man även en
historisk tapetkollektion med mönster ur sitt arkiv.
Kollektionen har fått namnet Arkiv Engblad.
Kollektionen finns i butik från 20 februari 2017.

Bilder och pressmaterial
Högupplösta bilder och pressmaterial finns att ladda
ner från bildbanken som du hittar via www.eco.se.
Användarnamn: ecobtpress och lösenord: ecobtpress.
Du kan också kontakta Filippa Strandberg
på Spalt PR, telefon: +46 8 509 087 63,
epost: filippa.strandberg@spaltpr.com
För ytterligare information, kontakta
Claudia Nilsson, telefon: +46 70 787 6800,
e-post claudia.nilsson@wallvision.se

Om Engblad & Co
Samtida och tongivande skandinavisk stil
med hög designgrad
Engblad & Co (fd Eco Wallpaper) är ett svenskt varumärke som
inspirerar till en modern och avspänd livsstil där alla känner sig
hemma. Tapetkollektionerna präglas av samtida och elegant
nedtonad skandinavisk design med internationella influenser.

