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Erik Jørgensen Home Kollektion
Erik Jørgensen Møbelfabrik udvider med endnu et showroom i København, i Bredgade 76. Det nye
showroom vil have fokus på Erik Jørgensens boligkollektion, mens showroomet i Pakhus 48 bliver
omdannet til kontrakt showroom.
Det nye 1.000 m2 store showroom deles med Montana. Erik Jørgensen Møbelfabrik har lokaler på 1. etage
mens Montana har deres showroom på andensalen.
”Vi har været i Pakhus 48 i knap 8 år, og er fortsat meget glade for rammerne. Det arkitektoniske miljø i
Nordhavnen er utrolig dynamisk og visuelt inspirerende. Vi er samtidig opmærksom på at der er en øget
fokus på udstillinger i den indre by, og ikke mindst i Bredgade. Vi har derfor valgt at gribe muligheden for
at have to lokationer i København med forskelligt fokus.” udtaler CEO Niels Jørgensen, Erik Jørgensen
Møbelfabrik.
I samarbejde med arkitekt Tine Mouritsen er det nye showroom blevet indrettet med et stærkt fokus på
boligkollektionen, der bliver sat i et helt nyt lys. Der er fire lokaler, der hver er indrettet med eget tema,
hvor klassikerne såvel som de nye møbler bliver vist på en helt ny og anderledes måde.
Det var vigtigt at få etableret unikke rammer for hvert rum.
”Hvert rum har sit eget udtryk samt farveskema: Botanic Garden, The Office, Tranquillity samt the Blue
Room. Det har været et tæt samarbejde med Niels Jørgensen – alt fra valg af møbler til tekstiler samt
farverne i rummene” forklarer Tine Mouritsen.

Tour de Chambre
The Office: dette er det mest klassiske rum, men det er et eksklusivt indrettet kontor med en smuk Ox Chair
i hjørnet polstret i bordeaux læder, der matcher Montana systemet på væggen. Der er også indrettet et
hjørne i kontoret, der er perfekt til hyggelige møder rundt om Insula Base bordet i sort med en kontrast
bordkant i træ. Tre Eyes Arm stole i Vegeta læder omslutter smukt bordet.
Botanic Garden: en tur ind i grønne omgivelser, hvor møbler, vægge og gulve er holdt helt tone i tone kun
afbrudt af enkelte gule og brunlige nuancer, der bryder rummet. Inspirationen til rummet kommer fra
botaniske haver og internationale trends, hvor planter er en stor del af indretningen. Slap af i vores
botanisk have, og nyd den grønne Hector sofa – grønt er godt for øjnene. Nyd den lækre velour i Queen
stolen eller læn dig tilbage i den bløde AV stol.
Tranquillity: det er sjældent at opleve et rum, der er holdt helt i hvidt. Det skaber en følelse af overskud,
lethed og ro, og er den perfekte kontrast til de tunge møbelklassikere. Delphisofaen i hvidt læder vil få dig
til at føle, at du nærmest svæver i luften. Corona Spectrum helt i hvid er det perfekte match til den klassiske
EJ 280 sofa.
The Blue Room: fra det rene hvide frirum til det hyggelige blå rum, der inviterer dig til at sidde i den store
Spring sofa og dufte til blomsterne, der hænger fra loftet. Det blå rum er en lille hule med et dramatisk
udtryk.
Historien bag Bredgade 76
Bredgade 76 blev bygget i perioden fra 1754 til 1757 for Christian Frederik Løwe, der var toldtaksator.
Bygningen er også opkaldt efter ham og hedder Løwes Gård.
Bygningen består af tre sektioner. Der er et hovedhus, et sidehus samt et baghus og en kælder. Til venstre
for gårdhaven er bygning 76c-d, der indtil 1820 bestod af to bygninger, hvor det blev ombygget til den
bygning som den er i dag. Nummer 76a er den bagerste bygning, og her var der i sin tid stalde og opbevaring
af hestevogne.
Husets beboere gennem tiden
I 1834 boede H.C. Andersen i boligen for en kort periode inden at han flyttede til en anden lejlighed i den
pæne del af Nyhavn.
Café Petersborg har haft restauration i kælderlokalerne siden 1700-tallet. Navnet stammer fra tiden, hvor
det Russiske Konsulat havde residens i lokalerne og mange russiske sømænd plejede at lægge vejen forbi
for at få stillet både sult og tørst.
I 1995 besøgte Hillary Clinton restauranten, da hun var i København på officielt statsbesøg sammen med sin
mand Bill Clinton, USAs daværende præsident.
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