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Moderne og urbant!

I BYEN

På kjøkkenet gir et langflosset, mykt teppe i mohairull flott kontrast til det

strømlinjeformede retro-inspirerte spisemøblementet.

På takterrassen nyter beboerne det gode liv. Her er byens restauranter og cafeer bare en heistur unna. Under spisebordet

er det brukt en minimalistisk, håndvevd kelim i varme fargetoner. Det gir en ekstra følelse av at terrassen er en utestue. 

På Tjuvholmen i Oslo har en av
toppleilighetene fått et dynamisk,
kontrastfullt og lidenskapelig
interiør. Moderne og urbant med
internasjonale impulser – helt i tråd
med beboernes livsstil. 

Leiligheten, som er på ca 120 kvm,
ligger i øverste etasje. I tillegg til 
en stor stue med åpen løsning mot
spiseplassen og kjøkkenet, så
rommer leiligheten to soverom 
og to bad samt to balkonger med
adkomst fra stuen og kjøkkenet.
Herligheten toppes av en 80 kvm
stor takterrasse med panorama -
utsikt over indre Oslofjord og
havnebassenget.
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Kontraster og spennende interiørdetaljer preger den elegante leiligheten. 

Ved trappen opp til takterrassen ligger et stort kelimteppe med et uttrykksfullt motiv.

”Easy to come, and easy to go!” 
Eierne lever begge et internasjonalt
liv med mye reising både i jobb-
sammenheng og på fritiden. Det har
derfor vært viktig for dem å skape
et interiør som er enkelt og
 behagelig å komme hjem til, men
som også er problemfritt å reise fra 
i lengre perioder.
De ville ha et rent og strømlinje-
formet interiør med kontraster og
dynamikk, men samtidig ønsket de
at leiligheten skulle ha en lun
atmosfære. 
Løsningen ble et utvalg av moderne
lounge-pregede møbler i sort og
hvitt med tilbehør i friskt oransje.
Kun utvalgte pyntegjenstander får

innpass hos det kresne og svært
interiørbevisste paret som 
innrømmer at deres mange døgn på
hotell har påvirket dem til å skape
et lettstelt, men samtidig elegant
miljø.

Fra utbyggers side var alle vegger
malt hvite og alle gulv hadde lys
parkett og lyse fliser. Nøytralt og
ganske kjedelig, men et godt
 utgangspunkt som passer perfekt
for parets litt dristige interiør. 

Og Galleri Dobag er stolt av å kunne
presentere et utvalg tepper som
harmonerer med denne  moderne og
urbane interiørstilen.

� Mange setter stor pris på å kunne

låne flere tepper på prøve over noen

dager. På denne måten er det lett å

finne de som passet best. 

� Galleri Dobag tilbyr uforpliktende

hjemlån til alle kunder – også utenbys –

og sender fraktfritt over hele landet. 

Slik kan man selv i ro og mak prøve ut

forskjellige typer, mønstre og farger 

i egne omgivelser.

FAKTA OM STEDET:

Hvem: Et ungt par med internasjonal 

bakgrunn

Hva: Leilighet i 6. etasje med 

takterrasse, heis og garasjeplass

Hvor: Tjuvholmen i Oslo

Soverommene er innredet med ramme -

senger, polstrede sengegavler og lekkert

sengetøy i sort og oransje. Som senge -

forlegger er det brukt et berberteppe

med varme farger.

Under den lille kontorplassen i stuen

ligger en spesiell kelim. Legg merke til

hvor godt teppets mønster harmonerer

med bordets design.

Stuen er elegant innredet med en stor lounge-preget modulsofa i sort skinn.

Design-kelimen med flott fargespill harmonerer fint med det moderne interiøret.

I BYEN
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PÅ FJELLET

Vakkert på vidda!
På Geilo, 950 meter over hverdagen, har en Oslofamilie funnet sitt
fjellparadis. Her nyter de den etter lengtede fritiden i en nyoppført
hytte som er bygget og innredet i harmoni med den omkring-
liggende naturen.

det nok av plass, både til familie og
venner. 

I hovedetasjen er det stue, stort
spisekjøkken, en romslig hall, to
store bad, tre soverom og et 
vaske rom. På ”loftet” er det to 
store soverom med til sammen 
6 sengeplasser samt en loftstue. 
I tillegg er det oppført en fritt-
stående skibod/garasje og et
stabbur som sammen danner et
hyggelig tun på forsiden av hytta.

– Vi ønsket oss en solid og romslig
fjellhytte uten dilldall, sier hytte -
eieren og legger til at de fra første
stund har vært opptatt av at både
hyttekroppen og interiøret skulle
utformes og fargesettes i harmoni
med fjellet. Løsningen ble en lav og
solid hytte i reisverk med torv på
taket og et interiør i en fargepallett
inspirert av høstløv, lyng og mose.
Ved første øyekast virker ikke hytta
så stor, men med en grunnflate på
200 kvm og en hems på 70 kvm så er

I den vakre stuen

har eierne valgt 

å holde vegger

og møbler i duse

jordfarger. Et

stort kelimteppe

og et kresent

 utvalg av kelim-

puter, kombinert

med bløte lang-

raggede mohair-

puter gir varme

og lunhet.

Vakre puter er prikken over i`en i ethvert interiør. Her, i sofaen på Geilo, er det valgt

en raffinert kombinasjon av puter i langflosset  mohair og delikat mønstret kelim.
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Interiøret er en vakker blanding 
av klassisk og moderne, robust og
forfinet. Vakkert og sofistikert, men
også praktisk og lettstelt. 
– Uten praktiske løsninger oppnår
man ikke en varig vakkerhet, mener
hytte eieren. 
Fargevalget er gjennomgående og
helhetlig med fjellets flora og fauna
som inspirasjonskilde. 
Alle panelveggene er fargesatt i hhv.
en mørk og en lys jordfarge. Det
faste interiøret, de store møblene
og gardinene som omkranser
vinduene er holdt i brune og beige
fargetoner som harmonerer med
veggfargene. Et kresent utvalg med
kelimputer og kelimtepper tilfører
den nøytrale basisen vakker varme
og deilig lunhet. Og en spennende
kombinasjon av gamle antikviteter
og moderne kunst gir en pikant
 dynamikk.

– Det gode liv begynner med en 
bevisst holdning til tid og sted, sier
familien.
På fjellet vil de slappe av og finne
roen. Da er det viktig at ikke bare
omgivelsene, men også interiøret
gir behagelige og harmoniske 
impulser.

PÅ FJELLET

Hvem har sagt at kelimer 

bare skal brukes på gulvet? 

De er, som du ser av bildet, 

like lekre som løper eller duk.

De unike teppene finnes 

i mange forskjellige størrelser 

og du finner helt sikkert et 

som er perfekt til ditt bord!

Legg også merke til den 

bevisste fargesammensetningen

på pynteputene i sittebenken.

Spiseplassen er raus og kom -

fortabel med plass til mange. 

I den plassbygde sittebenken er

det brukt en kombinasjon av

pynteputer i skinn, ull og kelim.

Gulvet foran sitteplassen prydes

av en kelim med spennende

farger i et tradisjonelt mønster.

Både eksteriør og interiør er preget av at hytteeieren er svært kvalitetsbevisst. 

Her får verken tømmer eller tepper innpass med mindre det representerer et godt

stykke håndverk og er av skikkelig kvalitet. Tülüteppet, som ligger i lenestolen, er

produsert av ypperste kvalitet mohairull fra angorageiter. Kelimputene er vevet av

håndspunnet, plantefarget ull.
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� Mange blir positivt overrasket over

hvor lettstelte Dobag-teppene og 

-kelimene er. Takket være ullens naturlige

fett – lanolinen – blir teppene nærmest

selvrensende. Væske trenger ikke ned 

i fibrene men preller av på overflaten.

Matsøl, tråkk, barn, husdyr og mye annet

er ingen hindring. Dobag-teppene tåler

det meste og blir bare finere med årene. 

Jo mer de brukes, desto vakrere glans 

og patina får de. 

� Daglig vedlikehold er meget enkelt:

Normal støvsuging og en klut med

 ullvaskemiddel til flekkfjerning – det er

alt som skal til. 

FAKTA OM STEDET
Hvem: Tobarnsfamilie med hund
Hva: Arkitekttegnet hytte 
Hvor: Geilo  

I loftstuen, som ligger mellom

soverommene på hemsen, er det

 spesialbygget en sengebenk langs hele

den ene veggen. Sengebenken kan ved

behov brukes som gjesteseng, men til

daglig fungerer den som en kjempe -

stor kose sofa fylt med mange bløte

puter.  Kelimputer og Tülüputer  krydrer

helheten. På gulvet gir et langflosset

okergult mohairteppe i bløt angoraull

ekstra varme og lunhet. 

PÅ FJELLET

I den store entreen

blir man møtt av et

nesten heldekkende

kelimteppe fra Dobag.

Det vakre mønsteret

og de avdempede

 fargene harmonerer

godt med det 

moderne bildet over

 sitte benken. Helheten

mykes opp med et

spennende innslag 

av tre mohairputer 

i oransje, lilla og 

varm gul.

� I baderommet er det elegante interiøret

frisket opp av en kelim i spennende

plantefarger. Tepper og kelimer fra Galleri

Dobag kan godt brukes på badet. De tåler

vann og tørker raskt – takket være de

 vaskeekte, holdbare plantefargene. 

På hovedsoverommet finner vi en spennende farge- og materialbruk. Det flotte

 sengeteppe er en auberginfarget Tülü i bløt og glansfull mohair-ull. Svært innbydende

som  sengeteppe, men egner seg også godt som gulvteppe eller som varmende

 kosepledd i solveggen. Tonen fra den spennende lillafargede angoraullen tas flott 

opp i  kelimteppet som ligger på gulvet foran sengen.
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Tobarnsfamilien fra Bærum 
har valgt seg et vedlikeholds-
fritt hytteliv midt i alpinbakken
på Norefjell. 
– På den måten får vi dekket 
fordelene med det å ha hytte,
men vi slipper ulempene, sier
hytteeieren fornøyd.

Fritidsleiligheten, som er på ca 170
kvm, ligger midt i den øvre delen av
alpinbakken på Norefjell. Fra den

sørvest vendte terrassen som går 
i hele leilighetens bredde har de
panoramautsikt både til skitrasseen
og mot nedre del av Hallingdal.

Beliggenheten kan knapt bli bedre
for familien som har barn i et aktivt
alpinmiljø.
– Vi ønsket oss et sted på fjellet,
men vi ønsket ikke å ha flere steder
å vedlikeholde, forteller inne-
haveren som fullroser denne
voksende trenden for hytteliv.

PÅ FJELLET

Vedlikeholdsfritt 
hytteliv!

Stuen er sosialt og gjestfritt innredet med to tresetere mot hverandre inntil peisen. Et stort Dobag-teppe

og matchende kelimputer er prikken over i`en. En tradisjonell saltaske fungerer som en dekorativ og flott

vangebeskytter, samtidig som lommene i tasken holder orden på avisen, brillene og fjernkontrollen.

Uante muligheter, 

kun fantasien setter

grenser! Her har den

oppfinnsomme interiør-

konsulenten brukt en

kamelsekk fra Galleri

Dobag til oppbevaring

av ved.
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PÅ FJELLET
Den u-formede

kjøkkenkroken 

er krydret med

 eksklusive

mosaikkfliser 

og et vakkert

Dobag-teppe.

Fordi familien kjøpte leiligheten
mens bygget var under oppføring
fikk de muligheten til å endre på
den opprinnelige planløsningen. 
– Spesialtilpasset arealdisponering
er alfa og omega, mener hytte -
eieren som selv er interiørkonsulent. 
Hun sammenligner et godt interiør
med en god matoppskrift og
 forklarer: 

– Man lager en god, men relativt
nøytral basis, deretter tilfører man
krydder i form av utvalgte tekstiler
og tepper. Selv har hun krydret sin
fjellleilighet med både knyttede og
vevde tepper fra Galleri Dobags
rikholdige utvalg.

Under spisebordet ligger et flott, håndknyttet Dobag-teppe. Teppet er bevisst

plukket ut for å krydre det ellers relativt duse og nøytrale interiøret.

I gangarealet mellom kjøkkenkroken og stuedelen ligger en lekker, håndknyttet løper.

Den er både et eksklusivt interiørelement og gir fin støydemping fra tråkkende føtter. 

Et tilsvarende teppe fra Dobag-prosjektet er valgt i gangen inn til TV-stuen.
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FAKTA OM STEDET
Hvem: Familie med to barn og katt
Hva: Fritidsleilighet 
Hvor: ”Norefjelltoppen” på 

Norefjell i Buskerud

PÅ FJELLET
� Ved valg av tepper og puter til hytte

eller landsted er det veldig behagelig å

kunne låne et utvalg fra Galleri Dobag

over en langhelg og i feriene. Slik kan

man i fred og ro prøve forskjellige 

alternativer og finne det som passer

best – uten å måtte ta ekstraturer til

fjellet eller sjøen. 

� Til alle teppene valgte man gode

teppeunderlag fra Galleri Dobag. 

Da ligger teppene og især de tynnere,

vevde kelimene fjellstøtt på gulvet. 

Det er både trygt og bekvemt, og på

denne måten skånes også gulvenes lakk

mot støv og sand, som eventuelt drysser

gjennom teppet. 

� Mange har tepper fra før som

kanskje trenger en god vask og noen

kantreparasjoner. Da er Galleri Dobags

service med fagmessig håndvask og

reparasjon av alle typer tepper et 

kjærkomment tilbud. Overraskelsen er

ofte stor når teppene leveres tilbake:

Rene og friske, som nye i fargene, 

med en nydelig glans, takket være en

gjen foredling med naturlig lanolin. 

Samtidig blir også fibrene impregnert,

slik at teppene er smussavvisende 

i mange år fremover. 

� Har ikke Galleri Dobag et teppe med

den fargen eller størrelsen man trenger,

kan det bestilles etter eget ønske – uten

ekstra kostnader. Leveringstiden varierer

fra 3 - 12 måneder, avhengig av type

tepper. Den største enkeltbestillingen

var på tilsammen 20 tepper til en hytte, 

hvorav det største teppet hadde et mål

på 3,53 x 4,27 meter.

En norsk køyeseng har fått en tyrkisk sengepartner. Litt dristig, men veldig lekkert!I entreen pryder en kelim i smetteteknikk det rustikke skifergulvet. Den tåler godt tråkk fra ski- og fjellstøvler. Skulle den bli skitten, er den

enkel å rengjøre, fordi smusspartiklene ikke trenger ned i selve ullfibrene. Den gamle slagbenken er dekorert med vakre kelimputer. 

Selv om både opphavsland og årstall er langt fra hverandre så harmonerer de tyrkiske putene godt til den norske bondestilen.
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I BYEN

På den innglassende verandaen kan beboerne nyte utsikten og lyset hele året.

De komfortable møblene har kremhvite puter, og på gulvet ligger et langragget

Tülü-teppe i en delikat kremhvit fargenyanse. Teppets bløte mohair-ull er

fantastisk deilig å ha bena på, spesielt i den kjølige årstiden.

Fra leiligheten på Sjølyststranda
i Oslo har beboerne rusleavstand
til både badestrand og båthavn.
Samtidig ligger hovedstadens
pulserende byfasiliteter like
rundt hushjørnet. 

- Vi kan knapt ha det bedre, mener
beboerne. De valgte å bytte ut en
stor og krevende bolig til en langt
mindre, men mer praktisk leilighet.

- Vi ønsket mer tid til å nyte livet,
forklarer de smilende og legger til
at fasiliteter som utsikt, veranda,
garasjeplasser og heis gjør livet
lettere og hverdagen enklere. Og
selv om denne leiligheten er langt
mindre enn den boligen som de
flyttet fra, så har de fremdeles god
plass til å ta imot utflyttede barn
eller langveisfarende gjester.

Lettstelt, lekkert og lettvint! Stuekroken er lys og luftig møblert med

tidløse møbler i duse delikate farger. 

- Vi ønsket å bevare det luftige preget, 

forklarer beboeren. Hun valgte derfor

semitransparente stoffer både til 

lift gardiner og gardinsjal. Et stort

Dobag-teppe i hvitt gir et forsiktig 

fargeinnslag og skaper en delikat 

lunhet.

Fra den innglassede

balkongen har be-

boerne panorama -

utsikt over Bestum -

kilen.

Innglassingen var en

tilvalgsmulighet fra

utbyggers side. De

ulike glassfeltene 

kan skyves til side og

balkongen kan om

ønskelig åpnes helt

opp.
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Leiligheten ligger i 7. etasje i et 
sydvestvendt hjørne av en blokk på 
10 etasjer. Den er på 116 kvm og 
inne holder åpen stue og kjøkken -
løsning, 3 soverom, 2 bad pluss ett
garderobe rom. I tillegg utvides
 boarealet med en innglasset  balkong
på hele 16 kvm. Hjørnebeliggenhet,
store glassflater, panoramautsikt 
og åpen planløsning gir følelse av
romslighet, lys og luft.



FAKTA OM STEDET:

Hvem: Et ektepar i 50-årene med voksne

barn og barnebarn

Hva: Leilighet i 7. etasje med terrasse,

heis og garasjeplass

Hvor: Sjølyststranda i Oslo

For de sosiale beboerne var det viktig å prioritere en romslig og komfortabel spiseplass. Det gedigne mørkbeisede bordet i eik gir

fin kontrast til de lyse møblene. Spisegruppen rammes inn av en stor kelim fra Galleri Dobag. Kelimen, som hovedsakelig har hvit

bunnfarge, harmonerer godt til de lyse møblene. Samtidig gir teppets kulørte fargeinnslag en delikat friskhet til rommet.

� Galleri Dobag tilbyr hjemmebesøk og

har med seg et stort og variert utvalg til

utprøving. Dette er både bekvemt 

og effektivt. Samtidig kan Dobags 

konsulent gi mange gode råd i prosessen

frem til den beste løsningen.

I BYEN

- Vi falt for leiligheten med en 
gang vi så den, primært pga den
unike beliggenheten, men også
fordi planløsningen passer vår
 livssituasjon, forteller de. 

Interiøret domineres av eierinnens
evne til å kombinere klassiske
kvaliteter med moderne impulser 
og raffinerte detaljer. 

Alle vegger og tak er malt hvite,
det øvrige fargevalget er relativt
”støvete”. Duse fargetoner i brunt,
muldvarpgrått og lys beige går igjen
i alle rom. Møblene er i all hovedsak
klassiske, men med et moderne 

tilsnitt. Møbleringen er raus og 
komfortabel uten å virke prangende, 
tilpasset familiens sosiale og 
gjestfrie livsstil. Helheten virker lys,
delikat og innbydende og selv om
hovedinntrykket er lyst, så er det på
ingen måte verken fargeløst eller
kjedelig.

Lekre gardiner, raffinert belysning,
vakker kunst og unike tepper vitner
om at dette er et hjem hvor estetikk
og komfort verdsettes. 
- Vi liker en elegant, men avslappet
stil, forklarer eierinnen som
spøkefullt sier at det gode liv skal
være både ”casual” og ”comfy”.

Kjøkkenet har standard hvit skapløsning med gråmelert benkeplate. Den nøytrale 

innredningen, som nesten går i ett med de hvite veggene, gjør at vakre innspill i form av

tepper og tekstiler kommer fint frem. Gulvet prydes av et flott Dobag-teppe. Tråkk og søl?

Ikke noe problem, Dobag-teppene tåler det meste, og kan trygt brukes på kjøkken. 

Badet er enkelt, men elegant innredet med

standardinteriør fra utbyggers side. - Hvite

vegger og skifergrått gulv er et fint utgangs-

punkt, mener eieren som har brukt et lekkert

Dobag-teppe for å oppgradere standarden.
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VED SJØEN

Blått til 
lyst!
Ved fjorden i Svelvik i Vestfold
har en familie fra Drammen
skapt sitt sommer paradis. 
Her nyter de det gode liv fra
april til september i et interiør
som er inspirert av den 
flotte fjordutsikten og de 
bakenforliggende skogkledde
åsene.

Boligarealet er på ca 100 kvm og
rommer en åpen stue og kjøkken-
løsning, to soverom, to bad og en
entre.  

Tomten er bratt og skråner mot
sjøen. For å tilpasse hyttekroppen 
til tomten så har de valgt å bygge
hytta med en halvmeters nivå-
forskjell på grunnplanet. Det gir
bedre utnyttelse både av tomten 
og sol forholdene, samtidig som det
gjør at oppholdsrommene får en 
optimal nærhet til vannet. 

I front av hytta er det bratte 
området utnyttet til en stor terrasse
på ca 70 kvm som praktisk talt
henger fra stuedøren og helt ut
over vannkanten. Her er lyden av
måkeskrik og bølgeskvulp en 
naturlig del av hverdagen. Og fiske,
det kan de gjøre fra solstolen på
terrassen!

- Vi elsker dette stedet, og hadde 
et ønske om å bringe sjøen og 
utsikten med oss helt inn i stuen,
sier hytteeierne. Det var derfor
naturlig for dem å velge hvitt som
hovedfarge og blått, blågrønt og
grønt som gjennomgående
 tilbehørsfarger. 

De hav- og himmelinspirerte farge-
tonene understreker den sjønære
beliggenheten og det sommerlige
miljøet, men fordi hytta brukes fra
tidlig vår til sen høst så ønsket de
også å skape en viss lunhet.
Spørsmålet var: Hvordan skape
lunhet uten å forstyrre den flotte
utsikten og samtidig bevare det
luftige preget?

Kan man ønske seg noe bedre? Fra den store terrassen foran hytta er det panoramautsikt over Drammensfjorden.

Her nyter hytteeierne det gode liv akkompagnert av måkeskrik og bølgeskvulp…og med lekkert følge av et grønt

kelimteppe og langflossede Tülü-puter. Hvem har sagt at puter og tepper skal bo innendørs om sommeren?

Angora-ull på bryggekanten.

Putene i langragget mohair-ull passer

perfekt i røffe miljøer.
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VED SJØEN
Kombinasjonen av et lyst og luftig
miljø som samtidig skal være lunt og
hyggelig kan virke som en umulighet.
Men med Galleri Dobags rikholdige
utvalg av klassiske og moderne
tepper var det tvert imot enkelt å 
få til den ønskede interiørstilen. 
Gulvene er helhetlig og harmonisk
dekorert med design-kelim og
 berbertepper fra Galleri Dobags
prosjekt i Marokko. I sofaen, på
terrassen og på sittebenken ved
peisen gir ensfargede, langflossede
mohair-puter i blått og grønt liv og 
dynamikk uten å virke forstyrrende
verken på den konsekvente farge-
bruken eller den flotte utsikten.
Kombinasjonen er perfekt … og
blått til lyst!

Spiseplassen er hyttas midtpunkt. Den rammes inn av en frisk og delikat kelim i havets

farger. - Vi har lagt vekt på å skape et solid men nøytralt interiør som ikke forstyrrer

den deilige sjøutsikten, sier hytteeieren som derfor har valgt å holde seg til hvite og

kremhvite fargenyanser med innslag av blått.

Salongen rammes inn av et berberteppe i havets farger og  den lyse sofaen har fått flott

følge av plantefargede mohairputer. Helhetsinntrykket er røft, men samtidig delikat.

Du skal ikke sove bort sommernatten, heter det, men når sengen er så innbydende

som dette fristes man nok til å krype til køys selv om sommernatten er lys og vakker.

Som sengeforlegger er det brukt et delikat, lyst berberteppe. Sengeteppet er av

glansfull mohair i vakre blånyanser.

� Utslagsgivende for valget av tepper,

kelimer og puter fra Galleri Dobag var

de spesielle plantefargenes gode

holdbarhet. På et landsted ved sjøen

stilles det jo ekstra store krav til 

at fargene tåler mye lys og vann. 

� Gjennom vitenskapelige analyser av

antikke tepper har Dobag funnet frem

til de opprinnelige, lys- og vaskeekte

plantefargene. Varme, lysende og

harmoniske farger som har stått sin

prøve gjennom flere hundre år. 

FAKTA OM STEDET
Hvem: Et ektepar i 50-årene med voksne barn
Hva: Arkitekttegnet fritidsbolig, ca 100 kvm
Hvor: Svelvik i Vestfold, på sydsiden av 

Drammensfjorden
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Hvem har sagt at et kontor skal
være kjedelig og fargeløst?
På Majorstuen i Oslo er de lyse 
kontorlokalene til HÅG og RBM 
utsmykket i tråd med bedriftens 
bevisste holdning både til merke -
varen de selger, til menneskene 
de sysselsetter og til miljøet de
omgir seg med. De vakkert
dekorerte kontorlokalene er
praktisk talt et speil på selskapets
fysiske og psykiske merkevare -
bygging.

Kunst,
kultur og

kunnskap!
I flotte kontorlokaler på Major-

stuen i Oslo er det lagt vekt på å
skape gode forutsetninger for et
godt arbeidsmiljø. Her er kunst,

kultur og kunnskap knyttet
sammen til en fargerik og

 inspirerende helhet.

PÅ KONTORET

Velkommen! I resepsjonen blir kunder og forretningsforbindelser tatt varmt imot. 

En liten sittegruppe som rammes inn av et meget uttrykksfullt berberteppe 

skaper et lunt og imøtekommende førsteinntrykk. 
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Selskapet som holder til i de flotte
lokalene, ble etablert i 1943. 
De er i dag Skandinavias ledende
produsent av kontorstoler for både
offentlige og private kontorer og
har mottatt mange priser for sitt
designarbeid, bl.a. Merket for God
Design. 

Selskapet har høy fokus på kvalitet
både i produksjon, levering og 
oppfølging. De har også en svært
bevisst miljøpolitikk og arbeider
kontinuerlig med tiltak som ivaretar
naturen. 

Selskapets bevisste bedriftsfilosofi
og deres anerkjente designvarer
gjør dem til en attraktiv arbeids-
plass.

Kantine, møterom

eller samlingssted? 

Et innbydende interiør

appellerer til økt og

variert bruk. Kelim-

teppets lilla farge -

nyanser gir et rolig 

og avslappet preg og

harmonerer godt til

den moderne og

spennende billed-

kunsten.

I et av lokalenes mange åpne møtearealer gir en minimalistisk kelim i varme rødtoner

en innbydende lunhet til den spennende møbleringen.

PÅ KONTORET
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Hovedkontoret er på ca 1200 kvm.
Lokalene er den daglige arbeids-
plassen for ca 60 ansatte. 

På lik linje med de fleste kontor-
lokaler har også disse lokalene 
helt hvite vegger og nøytrale gulv.
Og selv om det kanskje høres litt
kjedelig ut, så er det i realiteten et
perfekt utgangspunkt. De hvite
veggene er vakkert utsmykket med
moderne billedkunst og på gulvene
gir et spennende utvalg tepper fra
Galleri Dobag en innbydende
mykhet. 

Helheten bidrar til et inspirerende
arbeidsmiljø for de ansatte samtidig
som det underbygger selskapets
 bevisste designprofil. 

� Det lilla kelimteppet i møterommet

ble spesialbestilt fra prosjektet i Tyrkia 

– på grunnlag av en kelim som passet 

i farge og mønster, men som var for

liten. Ventetiden ble belønnet med et

perfekt resultat, og prisen var den

samme som på teppene i Galleriet. 

� Galleri Dobag har alltid faste priser.

En håndvevd kelim i salongstørrelse

koster mellom 10 – 15.000,- kroner, 

et knyttet Dobag-teppe i tilsvarende

størrelse mellom 20 – 30.000,-. 

Putene ligger fra 600,- kroner og 

oppover. 

� Alle kelimer, tepper og puter i denne

brosyren er levert av Galleri Dobag og

kommer fra spesielle kvinneprosjekter i

Tyrkia og og Marokko. Alle er håndlaget

etter beste håndverkstradisjoner, med

ren, håndspunnet vinterull av sau eller

angorageit og holdbare plantefarger. 

I tillegg er de helt frie for kjemisk

 etterbehandling, slik at ullens naturlige

lanolin bevares. For mer informasjon, 

se www.dobag.no. 

FAKTA OM STEDET
Hvem: HÅG og RBM 
Hva: Ca 1200 kvm kontorlokaler
Hvor: Majorstuen i Oslo

En stor kelim i kantinens gangsone bidrar

til å dempe støy fra klakkende sko på 

parkett. I tillegg gir den rommet en 

verdifull lunhet. Selv om mønsteret er

tradisjonelt kan det gjerne oppfattes som

moderne fordi det har store ensfargede

flater og geometriske figurer. 

Galleri Dobag retter en stor takk til

eierne av de flotte eiendommene for

velvillig lån til fotoopptakene.

Foto/styling: Inger Mette Meling Kostveit

Styling/tekst: Harriet Bjørnson Lampe

Layout: Geoffrey Kempton

Trykk: Merkur-Trykk

Papir: Edixion Offset levert av MAP-Norge

I et av gang-

arealene danner

et stort maleri,

to flotte stoler

og et vakkert

kelimteppe i rødt

og lilla et friskt

innslag.

I ett av fellesområdene er det gjort plass for en liten møteplass. Den raffinerte

og kontrastfylte komposisjonen er svært dynamisk og kan forhåpentligvis virke

inspirerende på de ansatte.

PÅ KONTORET
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