Velkommen til å ta en titt
på vår nyeste
DOBAG-inspirasjonbrosjyre!

Galleri

DOBAG

Vend nettbrettet horisontalt,
bla videre nedover
og forstørr teksten om nødvendig.
God fornøyelse!
Få denne og en annen fin interiørbrosjyre
gratis tilsendt, klikk her…

Sett farge på livet !

®

HUS PÅ HVASSER:

Tepper
i sjøkanten!
Tepper er kanskje ikke det første man tenker på i sjønære,
sommerlige omgivelser. Men sannheten er at tepper fra
Galleri Dobags mangfoldige utvalg passer like godt i fjæra som
på fjellet. Bli med til sommerparadiset Hvasser og se selv!

Til sofagruppen er det brukt et delikat kelimteppe fra Karavan-prosjektet i Tyrkia.

En unik beliggenhet, en sjarmerende historie og et sobert
interiør. Det er hovedingrediensene til denne nydelige
eiendommen ytterst i Vestfoldskjærgården. Krydret med
vakre tepper og kelimer fra Galleri Dobag blir det flotte
helhetsinntrykket særdeles smakfullt.
Eierne har egenhendig pusset opp det idylliske huset som
opprinnelig ble bygget i 1930-årene. Et krevende langtidsprosjekt der det ene drar det andre med seg. Med skaperevne
og sans for sjarmerende detaljer har de bevart et nostalgisk
og lett uttrykk i lyse omgivelser.
Selv til slike kresne beboere kan Galleri Dobag tilby en
passende teppekolleksjon. Kelimer i duse farger tilfører det
vakre interiøret både varme og glans.
Til spiseplassen på det sjarmerende kjøkkenet
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var det naturlig å velge et særegent teppe som understreker det finstemte interiøret. Den vakre kelimputen tar opp fargene fra kelimen under bordet.
3

Vakrere fargesammensetninger
skal man lete lenge etter…

Den lyse spisestuen, med sjøen som nærmeste nabo,
har fått liv og varme av et vakkert kelimteppe.

Ved kjøkkenbenken er det malte gulvet dekorert
med en uttrykksfull kelim, som tåler
all slags bruk.

I soverommet, med utsikt rett til havs, er det
godt å sette føttene på et mykt og varmt
knyttet teppe fra Atlasfjellene.

Hagestuen brukes både til hverdag og fest. En kelim i minimalistisk design og duse farger skaper en fin helhet.
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Tv-stuen i husets 2. etasje er rustikt innredet i en avslappet stil.
En plantefarget kelim gir rommet lunhet og varme.
Bilde til høyre: Det lille drivhuset
i hagen er et av eierinnens
favorittsteder. På det røffe steingulvet har hun valgt en klassisk
kelim i avstemte jordfarger.
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VILLA PÅ FORNEBU:

Teppene
bestemte
interiøret!
På en sjønær tomt ved Oslofjorden ligger et stilfullt hus.
Det velkomponerte interiøret er et resultat av beboernes
mangeårige interesse for teppekunst. De unike teppene
fra Galleri Dobag har vært retningsgivende for husets
stil- og fargevalg.

Den smakfulle villaen og mesteparten av interiøret er
relativt nytt, men historien om denne vakre helheten
begynner for mange år siden. Beboerne, som da var
i etableringsfasen, fikk ved en tilfeldighet kjennskap til
Dobag-teppene og falt for deres varme, lysende farger
og spennende mønstre.
– Vi begynte å samle Dobag-tepper mens vi bodde i vår
første leilighet, forteller eierinnen. Med årene ble det
stadig flere, men først nå har teppesamlingen virkelig
kommet til sin rett, mener hun.
Villaen har en solrik beliggenhet innerst i Oslofjorden
og inneholder et titalls vakre tepper fra både Tyrkia og
Marokko. De store vindusflatene gir optimale utsiktsforhold og lysinnslipp. Lyset fremhever teppenes rike
fargespekter på best mulig måte.
Paret var fra første stund helt klare på at teppene skulle stå
i sentrum og være bestemmende både for stil og fargevalg.
De skulle få den oppmerksomheten de fortjener.
Nøkkelen ble å plassere teppene slik at de både
harmonerer med hverandre og gir en spesiell opplevelse
i seg selv. For å understreke deres fargerike mangfold er de
fleste møblene holdt i nøytrale, lyse fargetoner. Unntaket
er stoffet på de heltrukne spisestolene. Det tar friskt og
freidig opp den varme rødoransje terrakottafargen som
går igjen i mange tepper.
– Fargen gir oss energi og ivaretar samtidig vårt
ønske om lunhet og hygge, sier eierinnen fornøyd.

Et vakkert Dobag-teppe og håndbroderte silkeputer gir en fin
balanse til det lyse basisinteriøret. Teppet under salongbordet
var et av de første paret anskaffet seg, men selv etter års bruk
er det fremdeles like fint. Det er faktisk blitt penere enn da det
var nytt, takket være en nydelig patina.
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Hovedsoverommet er smakfullt og enkelt innredet.
Kelimen i duse og delikate fargetoner har et mønster
som er svært krevende å veve.

Bruk av mørke møbler mot lyse vegger gir fin kontrast
og skaper dynamikk. Dobag-teppet skaper balanse
og løfter helhetsinntrykket.

På det store strømlinjeformede
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kjøkkenet gir en kelim behagelig mykhet. En kelim egner seg godt under spisebord fordi den flate, vevde overflaten gjør det enkelt å flytte på stolene.
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Lesekroken i stuen får liv og lunhet av et Dobag-teppe
og en stor håndbrodert silkepute fra Uzbekistan.

Dobag-teppet i entréen er et lite smykke
som gir fin kontrast mot de lyse veggene.

På badet har paret valgt et spennende teppe fra
Ait-Khozema-prosjektet i Marokko. Det er varmt og
deilig å gå på, tåler vann og tørker fort.

I spisestuen med panoramautsikt over Oslofjorden tar
dette praktfulle kelimteppet opp hovedfargene fra både
stolene og Dobag-teppene i tilstøtende rom.

På den røde løper... Kelimen i gangen leder vei fra inngangsdøren til oppholdsrommene på en rolig, men samtidig frisk måte.
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BYVILLA PÅ FROGNER:

Klassiske
tepper i
ærverdig villa
På Oslos vestkant er en gammel ærverdig villa, et sporty
beboerpar og et moderne interiør bokstavelig talt knyttet
sammen til en vakker helhet med utstrakt bruk av unike,
håndknyttede tepper fra Galleri DOBAG.

Stueteppet fra fjellbygda Örselli i Tyrkia har artige små
motiver, som kvinnen har knyttet spontant etter
fri fantasi. Hennes signatur er også innvevd
som en del av mønsteret.

Her har en mer enn 130 år gammel villa blitt omformet etter
dagens krav om et moderne, velfungerende og vakkert
interiør. Godt håndverk gir varig glede, mener beboerne, som
nyter de fagmessige utførelsene i både innredninger, møbler
og i en nøye utvalgt teppesamling fra Galleri DOBAG.
De vakre fargesterke DOBAG-teppene bidrar også til å knytte
sammen beboernes gjennomgående kombinasjon av gamle
antikviteter og moderne designmøbler. Bak hvert teppe,
som representerer et unikt stykke håndverk, ligger det mye
kjærlighet og strev. Kvinnene som har skapt teppene til denne
villaen, er svært stolte av at deres nitidige håndarbeid er blitt
til vakre smykker i et lekkert interiør.
Den stilrene og innbydende stuen er holdt i duse basisfarger med friske innslag av varm terrakotta og oransje. Her er Dobag-teppet, med spennende detaljer
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i mønstret, et naturlig midtpunkt som vakkert binder fargetonene sammen.
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I soverommet passer den okergule hovedfargen
i sengeteppet av mohair perfekt sammen
med Dobag-teppene.

Det store Dobag-teppet i spisestuen understreker
atmosfæren og stilen i rommet på
en avdempet måte.

I biblioteket løfter den klare blåfargen fra teppet
sofaenes tunge uttrykk. Den okergule borden tar
fint opp skinnets vakre glød. Tülü-puter i glansfull
angoraull understreker helheten.

En løper i tiltalende, lyse farger fremhever den stilrene
kjøkkeninnredningen. Dobag-teppene tåler godt å bli
brukt i slike omgivelser og kan lett gjøres rent.

Det håndknyttede teppet på den overbygde terrassen har et spennende mønster av stjerner i store rutefelt.
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TOPPLEILIGHET
PÅ NORDSTRAND:

Tepper
på toppen
Toppleiligheten har en spennende arkitektur og en av
Norges mest omfattende løsninger innen bruk av takvinduer. Det gir beboerne et lyst og luftig leilighetsliv,
og med himmelen som tak var det naturlig å velge blått
som hovedfarge både i tepper og tekstiler.

Lesekroken får en hyggelig stemning ved hjelp av en
innbydende kelim. Silke- og mohairputene bidrar
til harmonisk fargeskala.

Den flotte penthouseleiligheten har et høyt kvalitetsnivå både
når det gjelder arkitektur og materialbruk. Det er stilfullt
videreført i interiøret. Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene. – Vi liker at interiøret er helhetlig og samstemt, sier de
kvalitetsbevisste eierne. I slike omgivelser har et fint utvalg av
tepper fra Galleri Dobag en naturlig plass.
Toppleiligheten på 200 kvm dekker hele 4. og 5. etasje i en
arkitekttegnet lavblokk på Nordstand i Oslo. De store takvinduene gir spektakulær romfølelse og spennende lysforhold.
Dermed kan familien nyte både morgensolen, aftensolen og
måneskinnet fra bortimot ethvert sted i hele leiligheten.
Den smakfulle samlingen av tepper og kelimer gir interiøret
både friskhet og karakter.

Kelimene i spisestuen og på den delvis overbygde
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altanen er nesten like både i farger og mønster. Det gir fin harmoni mellom de to sonene og knytter uterommet sammen med resten av leiligheten.
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I spisestuesofaen skaper kombinasjonen av den røffe
Tülü-putens langraggede ull og den vakre håndbroderte
silkeputen en spennende dynamikk.

Kelimteppet tar fint opp både den delikate
fargepaletten og møblenes rene linjeføring.

Et knyttet teppe fra Ait-Khozema-prosjektet, med
spennende design får god virkning av det flotte lyset.

Spiseplassens rettlinjede møbler og nøytrale
fargesetting løftes av en minimalistisk kelim
i avstemte blå fargenyanser.

Et teppe fra Atlasfjellene i Marokko gir fin friskhet til interiøret, og den bløte ullen er myk og innbydende.
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LEILIGHET PÅ FROGNER:

Myke tepper i
stramt interiør
På Frogner i Oslo har et ungt beboerpar skapt nytt liv
i en nedslitt bygårdsleilighet. Deres urbane og kontinentale
livsstil avspeiles i en stram og stilfull interiørregi.
Tepper fra Galleri Dobag bidrar til at det strøkne
interiøret får mykhet og varme.

De stilrene møblene i spisegruppen løftes av
en minimalistisk kelim med unik design.

Leiligheten på 165 kvm, der det unge samboerparet har gjort
om og pusset opp hele boarealet, ligger i 2. etg i en bygård fra
1913. Eierne ønsket at leiligheten skulle få et mer åpent og
sosialt preg enn ved den opprinnelige romløsningen. Samtidig
var målet et interiør tilpasset deres urbane livsstil.
– Vi liker en klassisk og kontinental interiørstil, men er også
fascinert av det stramme og enkle, forteller de. Deres nye
interiørkomposisjon skulle være helhetlig, hyggelig og velfungerende – i harmoni med leilighetens opprinnelige karakter.
Det rene, stramme interiøret får behagelig mykhet av rehabilitert
gipsstukkatur, vakre takrosetter og sist men ikke minst – av et
spennende utvalg av vakre, unike tepper fra Galleri Dobag.
Et lyst teppe fra Atlasfjellene, knyttet i naturlig smussavvisende og plantefarget ull, gir fin kontrast til de mørke veggfargene. Samtidig fremhever det
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parets lyse møbler.
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Det store Dobag-teppet i hallen har et
Orient-Star-mønster på en forfriskende lys bunn.

Det nøytrale baderommet får vitalitet
av et særpreget teppe fra Marokko.

På kjøkkenet skaper uttrykksfulle tepper fra
Atlasfjellene dynamikk og varme.

I tv-stuen er en stor sjeselong det perfekte møbelet.
Ait-Khozema-teppet gir mykhet og liv til det nøytrale,
stramme interiøret.
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Hallen prydes av et stort Dobag-teppe i varme,
lyse farger i fin kontrast til de mørkegrå veggene.
Det gir en imøtekommende atmosfære og en
vakker velkomst til både beboere og gjester.

HYTTE PÅ HØGEVARDE:

Tepper
på fjellet!

Den nybygde fjellhytta fungerer meget bra for enten få eller
mange brukere. Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene.
Både beliggenhet, utforming og interiørvalg er et resultat av
nøye gjennomtenkt planlegging og velbegrunnede avgjørelser.
I slike omgivelser er tepper fra Galleri Dobag et naturlig valg.

For å understreke bordets fasong har eierne valgt en
kvadratisk kelim fra Anatolia med et rettlinjet mønster.
De fargerike ullputene er vevd opp i Atlasfjellene.

Gode resultater begynner med gjennomtenkte avgjørelser,
mener hytteeierne, som har klart å utvikle en velfungerende
planløsning i tråd med storfamiliens livsstil og arealbehov.
De ønsket seg et lyst og lett innemiljø og valgte derfor lyst
løvtre i både parkett og alt av panel.
De lyse nyansene får god varme av flotte kelimer i klare
farger fra Galleri Dobag. Teppene er valgt med stor omhu.
At det er suveren kvalitet i alle ledd er viktig for den totale
helhetsopplevelsen, mener eierne. Galleri Dobag er derfor
glade for å kunne levere tepper for generasjoner – med
internasjonal garanti på både materialer, håndverk og
fargeekthet.
I stuen mot sydvest er det optimal utsikt og et fantastisk lys, takket være store vinduer fra gulv til tak. Det vakre kelimteppet passer perfekt til både treverket, møblene,
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de lette gardinene samt til de øvrige teppene i det store oppholdsrommet.
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Solide og gode møbler, som her i spisegruppen,
er en forutsetning for god trivsel, mener
hytteeierne. Den tiltalende kelimen er
like slitesterk og gir god varme til rommet.

Kelimløperen i gangsonen mellom peisen og sitteplassen
passer fint til både den lyse parketten
og den rustikke skiferen.

En nydelig liten kelim pryder det store spisebordet.

Kelimen og putene i den romslige sofakroken harmonerer
med fjellets naturlige flora. De tettvevde putene er fra
Marokko, mens kelimen er fra høysletten i Anatolia.

Den fargerike kelimen understreker badets lekre
utforming og gir varme og vitalitet til rommet.
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VÅRE
PROSJEKTER

VÅRE
REISER

VÅRE
TEPPER

Galleri DOBAG har et direkte og tett samarbeid
med spesielle kvinneprosjekter i flere land.
Disse har følgende hovedmålsetninger:

Helt siden 1988 har DOBAG arrangert
kvalitetsreiser. Tematurer utenom allfarvei
som har følgende kjennetegn:

Galleri DOBAG er spesialisert på plantefargede tepper,
kelimer og puter, håndlaget etter solide håndverkstradisjoner
i tidløse mønstre. Teppene utmerker seg ved:

• gjenoppvekking og videreutvikling av gamle tradisjoner
• all virksomhet i økologisk forsvarlige rammer,
kun med bruk av naturlige materialer
• hjelp til selvhjelp på kvinnenes premisser
• ingen barnearbeid
• direkte eksport fra egne lokale samvirkeforetak
• bærekraftig utvikling i lokalsamfunn
• konkrete hjelpetiltak for helse og utdannelse

• fokus på natur, kultur og historie
• opplevelser av historiske kulturskatter og levende kultur
• direkte møte med menneskene i autentiske lokalsamfunn
• guider med inngående lokalkunnskap
• godt sosialt miljø, også for deg som reiser alene
• personlig service og oppfølging
• alt vel tilrettelagt og alt inkludert

Se mer på www.dobag.no

Se mer på www.dobagreiser.no

Fotoopptakene ble til dels gjort like etter at noen tepper var kommet på plass. Derfor vises på enkelte bilder brettekanter
som vil strekke seg ut i bruk. Et teppeunderlag av god kvalitet vil hjelpe til. Se også under ”Vår service”.
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VÅR
SERVICE
• uforpliktende hjemlån
• fraktfri forsendelse over hele landet
• to års full bytterett
• gratis bistand av egen interiørarkitekt
• gratis hjemmebesøk etter avtale
• naturgummi-teppeunderlag
• fagmessig håndvask, med lanolinforedling 		
og fagmessig reparasjon av alle typer tepper

• håndspunnet ull av beste kvalitet
• holdbare plantefarger
• håndknyttet eller håndvevd uten mønstersjablong
• autentiske mønstre
• fri for enhver kjemisk behandling
• meget slitesterke og lettstelte
• tåler vann, dermed også egnet til kjøkken eller bad
• faste, overkommelige priser; eks. salongteppe:
kelim 10 – 15 000,-, knyttet teppe 20 – 30 000,- kroner
• mulighet for spesialbestilling etter egne mål og ønsker,
uten tillegg

Galleri Dobag retter stor takk til eierne for velvillig 		
å ha åpnet sine hjem for fotografering!
Alle tepper, kelimer og puter i denne brosjyren er laget
i våre kvinneprosjekter i Tyrkia, Marokko og Uzbekistan.
Arr., styling/tekst: Harriet Bjørnson Lampe
Foto/styling: Inger Mette Meling Kostveit
Blomster: www.mestergronn.no
Trykk: Merkur-Trykk
Papir: Edixion Offset levert av MAP-Norge

Vi har også et rikt utvalg av puter i ull, mohair eller silke,
fra 600,- kroner.
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Sett farge på livet!

Ta en tur innom Galleri DOBAG
i den unike 1700-talls-villaen på Skøyen i Oslo.
Her vil du finne et rikt utvalg av tepper, kelimer
og puter i de forskjelligste typer, mønstre og størrelser
– med farger du ikke finner maken til.
Har du planer om fornyelse?
Ta med deg tepper eller puter til uforpliktende hjemlån,
og se hvor fint det kan bli!
Vi har egen, fri kundeparkering.

Galleri

DOBAG

®

Bor du utenbys, kontakt oss for bilder og hjemlån
– fraktfritt og uforpliktende.
Hjertelig velkommen til DOBAG!

PLANTEFARGEDE KVALITETSTEPPER OG -KELIMER SIDEN 1985
Madserud Allé 1, 0274 Oslo, Tel. 24 11 88 99, info@dobag.no

www.dobag.no
Våre åpningstider: Mandag-fredag 10 – 17, lørdag 10 – 15. Fri kundeparkering.
Vi tilbyr fagmessig vask og reparasjon av alle typer tepper.
Se www.dobagreiser.no for kvalitetsreiser utenfor allfarvei!

Få denne og en annen fin interiørbrosjyre
gratis tilsendt, klikk her…

