Pressmeddelande Furniture & Light Fair
Den 4 februari 2013

Glaspaneler
Ett modernt alternativ till kakel!
Framgången med glaspaneler fortsätter för Bergman & Wrang AB och under Furniture & Light Fair 2013
gör man avstamp för flera nysatsningar 2013.
– Vi har valt Furniture & Light Fair som start för verksamhetsåret och vi vet att intresset för våra
lösningar redan nu är väldigt stort, berättar Mikael Wrang, grundare och delägare.
En glaspanel används som stänkskydd i kök i första hand och ger en exklusiv känsla som andas kvalitet och tidlös design.
– Köket är ett av de viktigaste rummen och vi vill få folk att upptäcka att man på ett enkelt sätt kan förändra kökets
utseende efter egen stil och design, säger Mikael.
– Många tänker kakel när man ska renovera eller bygga nytt, men med en glaspanel i valfri färg, eget motiv eller kanske till
och med ett eget foto eller mönster blir intrycket både elegantare och renare än kakel. Att de dessutom är enklare att hålla
rena och dessutom betydligt enklare att montera gör glaspanelen till ett intressant alternativ för de flesta.

Ny hemsida med nya motiv!
– Furniture & Light Fair är den perfekta platsen
att exponera våra stänkskydd på. Här når vi större
delen av inredningsbranschen och vi vet att det är
en bra plats för att skapa nya kontakter, säger David
Bergman, delägare med tidigare erfarenheter från
Furniture & Light Fair. Glaspanelerna säljs idag hos
mer än 150 återförsäljare runt om i landet, men det
finns fortfarande plats för fler.
I samband med mässan lanseras även den nya
glaspanel.se. Där kan man enkelt både se och prova
alla mönster. Därefter väljer man bara återförsäljare för
att slutföra affären. Enkelt och tryggt med leverans direkt hem till dörren.
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Alltid svensktillverkat och härdat glas
Bergman & Wrang startades 2010 och levererar exklusiva inredningslösningar i svensktillverkat härdat glas.
– Vi har idag en produktionsanläggning i Linköping och med full kontroll på hela kedjan kan vi säkerställa våra högt
ställda krav på kvalitet, säger David. Glaspaneler är bara början – vi har fler lanseringar av spännande produkter inom
designkonceptet Bergman & Wrang på gång framöver.
Du hittar Bergman & Wrang i monter AG:44A på Furniture & Light Fair
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