Slipp fargene inn!
Velkommen til å ta en titt
på vår nyeste
DOBAG-inspirasjonbrosjyre!
Vend nettbrettet horisontalt,
bla videre nedover
og forstørr teksten om nødvendig.
God fornøyelse!
Få denne og andre fine interiørbrosjyrer
gratis tilsendt, klikk her...
Klikk her for å komme til våre
nettsider dobag.no

Galleri
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www.dobag.no
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LEILIGHET PÅ SJØLYST:

Kunst, kultur –
og lekre tepper!
I en toppleilighet på Oslos vestkant har en kunstog kulturinteressert beboer krydret interiøret
med flotte tepper fra Galleri Dobag.

En rikt mønstret kelimløper er smakfull
dekor på et stort spisebord

Tepper fra Galleri Dobag var et naturlig valg for meg,
forteller den kunstinteresserte kvinnen. Hun sammenligner
et godt teppe med en berikende bok eller et vakkert bilde.
I likhet med kunst kan også tepper av god kvalitet være en
investering for generasjoner.
Dobag er tradisjonelt håndverk på sitt beste. Med varme
plantefarger og tidløse mønstre gir teppene en estetisk
opplevelse og tilfører interiøret særpreg og personlighet.
Valget blant de mange hundre tepper, kelimer og puter hos
Galleri Dobag syntes vanskelig i første omgang. Men ved
hjelp av flere hjemmebesøk og uforpliktende utprøving falt
brikkene på plass. Galleriet har egen interiørarkitekt som
bistår gratis ved teppevalg. To års full bytterett gir ekstra
trygghet.

Billedkunst og teppekunst: I stuen er både salongteppet og
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putene nøye utvalgt, slik at de harmonerer med beboerens billedkunst. Fargene er rolige og avdempede, men gir likevel en unik karakter til hjemmet.
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En minimalistisk kelim gir spenst og varme til den innebygde glassverandaen. Kelimløperen på det gamle bordet
sammen med putene i stolene skaper en fin helhet.

Soverommet får liv og lunhet med kelimputer
og et håndvevd, plantefarget smykke på gulvet.

I sommerhalvåret brukes terrassen som stue.
Her falt valget på en kelimpute og et mykt berberteppe
i friske farger fra Ait-Khozema-prosjektet i Marokko.

På terrassebordet ligger en egenartet kelim
som kalles cicim, vevet i en spesiell smetteteknikk.

Spiseplassen har tydelige kontraster. Det store bordet og de markante stolene krevde et teppe med egenverdi.
Valget falt på en kelim med enkelt mønster som tar opp møblenes formspråk.
4

5

VILLA PÅ SNARØYA:

Myke tepper i
stram arkitektur
På Snarøya ble interiøret i en stilig arkitekttegnet
villa varmt og spennende med marokkanske
berbertepper og kelimer fra Galleri Dobag.

En detalj fra et særpreget håndknyttet
berberteppe fra Marokko.

På en kolle nær stranden i Indre Oslofjord ligger en villa
med sol og utsikt, perfekt tilpasset både tomt og beboere.
Ved utformingen av det stramme og stilrene interiøret er lite
overlatt til tilfeldighetene. Eierne er kresne; deres bevisste
bruk av profesjonelle aktører og godt håndverk har fått
boligdrømmen til å gå i oppfyllelse.
Tepper fra Dobag løfter helhetsinntrykket. God kvalitet,
vakker design og flott håndarbeide harmonerer godt med en
bolig der kvalitetskravene er strenge. Et helt naturlig valg,
med farger som gir ny energi.
Galleri Dobag leverer tepper for generasjoner – med full
garanti på både materialer, håndverk og fargeekthet.
Etter ønske kan et teppe eller en kelim også spesialbestilles,
tilpasset egne mål, fargevalg mm. – uten pristillegg.

Et teppe i Beni Ouarain-mønster fra Dobags kvinneprosjekt i Marokko – stramt og stilrent, men samtidig herlig mykt og godt å krølle tærne på.
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Blått til lyst! Hvorfor ikke smykke uterommet med en
kelim som tåler både røff bruk og vannsøl? I sofaen
ligger tülü-puter i glansfull, langhåret mohair.

En lang kelimløper med tverrstilt mønster
får den smale gangen til å virke bredere.

Stuen i boligens toppetasje berikes av et berberteppe
med kraftfullt, abstrakt design, en tülü-pute
i mohair og en marokkansk kelimpute.

Et knyttet berberteppe i oransje og aubergine
gir friskt liv til det nøytrale kjøkkenet
og tar opp det mørke i benkeplaten.

Det uttrykksfulle berberteppet i hallen er utført i en spesiell teknikk, ved at det både er knyttet og vevd. Det gir ekstra karakter til det åpne trapperommet.
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HYTTA PÅ SYNNFJELL:

Norsk kvalitet
og tyrkisk
teppekunst!
Midt i den norske fjellheimen ligger en vakker hytte,
oppført med lokalt trevirke av stedets håndverkere.
Mye av interiøret har også røtter i norske tradisjoner.
Teppene som pryder hytteinteriøret i vår reportasje
er imidlertid hentet fra fjernere himmelstrøk.

En myk kelim er brukt som sengeteppe.
De ensfargede silkeputene kommer fra
et kvinneprosjekt i Nord-India.

Teppene og kelimene fra Dobag i kombinasjon med norsk
byggetradisjon gir et meget vellykket resultat. Eierne er
kvalitetsbevisste og ønsket at hytta skulle ha en lys og lett
stil, men også være lun og hyggelig. Det skulle være et
tidløst og klassisk interiør med et moderne tilsnitt.
De plantefargede teppene gir liv til hytteinteriøret og
skaper en koselig stemning.
Spesielt ved innredningen av hytta eller landstedet er
muligheten til gratis og uforpliktende hjemlån en stor
fordel. Galleri Dobag sender fraktfritt (inkludert
eventuell retur) over hele landet.
I stuen gir et vakkert knyttet teppe fra Dobags kvinneprosjekt i Tyrkia liv til rommet. De klare plantefargene tas opp igjen i putene i sofaen.
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Dobag-teppene er så slitesterke og smussavvisende
at de også kan brukes i entréen.

En kelim med aubergine som hovedfarge
gir karakter til badet.

Et knyttet Dobag-teppe på kjøkkenet er mykt
og godt å gå på. Takket være naturens eget
impregneringsmiddel lanolin (ullfett),
tørkes flekker lett av med en klut.

En spesialbestilt minimalistisk kelimløper pryder
soveromsgangen. Hos Galleri Dobag kan tepper
og kelimer lages etter egne mål og ønsker,
uten tillegg i prisen!

I lesekroken ved peisen falt valget på et spennende Dobag-teppe med fin ferskenfarge.
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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 i alle ledd
• alt vel tilrettelagt og alt inkludert, også alle måltider
med valgfri drikke (gode viner mm.), tips etc.

DOBAG er en forkortelse for Dogal Boya Arastirma ve Gelistirme Projesi.
Det betyr på norsk: Forsknings- og utviklingsprosjekt for plantefarger.

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, inkl. evt. retur
• to års full bytterett
• gratis bistand av egen interiørarkitekt
• gratis hjemmebesøk etter avtale
• antiskli-teppeunderlag av naturgummi, tilskåret etter mål
• skånsom og betryggende håndvask av alle typer tepper,
med lanolinforedling, samt fagmessig reparasjon

• 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 15 – 20 000,-, knyttet teppe 25 – 35 000,- 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 fotoopptak!
Alle tepper, kelimer og puter i denne brosjyren er laget i
våre kvinneprosjekter i Tyrkia, Marokko, India og Uzbekistan.
Arr., styling/tekst: Harriet Bjørnson Lampe
Foto/styling: Inger Mette Meling Kostveit
Blomster: www.mestergronn.no
Trykk: Merkur-Trykk

Vi har også et rikt utvalg av puter i ull, mohair eller silke,
fra 800,- kroner.
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Slipp fargene inn!

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.
Bor du utenbys, kontakt oss for bilder og hjemlån
– fraktfritt og uforpliktende.

Galleri

DOBAG

®

Hjertelig velkommen til DOBAG!

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

Få denne og andre fine interiørbrosjyrer gratis tilsendt, klikk her...

www.dobag.no
Våre åpningstider: Mandag-fredag 11 – 18, lørdag 11 – 16, eller etter avtale. Fri kundeparkering.
Vi tilbyr fagmessig vask og reparasjon av alle typer tepper.
Se www.dobagreiser.no for kvalitetsreiser utenfor allfarvei!

Klikk her for å komme til våre nettsider dobag.no

