
Ægget ™ i grønlandsk sælskind
Du kender stolen og arkitekten, der tegnede den. Som 

en hyldest til begge får Arctic Import - der bla. ejer bolig- og 
livsstilbutikken Arctic Living i Nuuk - nu produceret et begræn-
set og nummereret antal af Ægget ™, som er beklædt med 
ægte grønlandsk sælskind. Hver stol er unik med sit indivi-
duelle skind. På de indvendige siddeflader anvendes enten 
Classic-læder eller Elegance-læder efter kundens ønske.

For mere information: 
Kontakt salgschef Martin Pedersen, mobil +45 4021 6612, 
e-mail mp@arcticimport.dk eller butikschef Karina Holmstrøm 
Petersen, tlf. +299 363692, e-mail khp@arcticimport.gl.

Hos Arctic Import har vi travlt. Og det har vi haft igennem 

alle vores 25 år i Grønland. Det er vi glade og stolte over.

Masser af erfaringer og indgående kendskab til det grøn-

landske erhvervsliv har gjort os til en sikker og kompetent

samarbejdspar tner. Vi er vokset og har udviklet os i tæt

parløb med vores kunder – og med respekt for det, der gør

Grønland til noget helt specielt.

Gennem de næste måneder vil vi fejre det med særlige 

tilbud til vores kunder – foruden et arrangement, som vi 

løfter sløret for i efteråret.

Tak til Grønland for de første 25 år...

På vej mod nye mål

Vind 5-dages rejse!
Kig ind på vores hjemmeside og se 

mere om vores jubilæum. Her kan du
også deltage i en konkurrence, hvor 

du kan vinde en påskerejse for 2!

www.arcticimpor t.gl

Nummereret eksklusiv serie af dansk designklassiker:   Arctic Living i Nuuk får nu produceret et 
begrænset antal af det originale Fritz Hansen Æg ™, som er skabt af Arne Jacobsen. Hver stol er 
beklædt med sit unikke sælskind - og ikke to stole er ens. Se og mærk stolen i Arctic Living i Nuuk.

P r e S S e Adding value to the worlds most difficult supply chains

We deliver anywhere, anytime – personally and with care.

et dansk designikon i Grønland

Arne Jacobsen Ægget ™ 
i ægte grønlandsk sælskind

Exclusive limited edition by

Ægget ™ er designet i 1958 
til SAS Royal Hotel i København. 
Ægget ™ er en fryd for øjet, et 
resultat af et yderst gennemtænkt 
koncept og kendt som en af 
verdens smukkeste stole.



Hvorfor et Ægget ™  stol i sælskind?
Salgschef Martin Pedersen, Arctic Import fortæller: ”Vi fejrer 
her i maj 2013 et-års fødselsdag for bolig- og livsstilsbutik-
ken Arctic Living i Nuuk – og det ville vi gerne markere med 
en original grønlandsk idé – en designerstol i sælskind. 
Grønlandsk sælskind er et unikt og smukt materiale, og jeg 
synes, det er synd, at der ikke bruges mere sælskind end der 
gør i dag. Lige siden vi åbnede Arctic Living, har det været et 
stort ønske fra vores side at inddrage den grønlandske natur 
i vores butik på en eller anden måde og med dette unikke 
samarbejde er det lykkedes.” 
”Det er en helt speciel stol,” fortsætter Martin Pedersen - 
”og da Arctic Living jo i Grønland sælger de berømte Arne 
Jacobsen stole, der produceres af møbelvirksomheden Fritz 
Hansen – så spurgte vi naturligvis dem.”

Hos Arctic Import er man stolte over samarbejdet med Fritz 
Hansen - ”og vi har gennemført en fantastisk og professionel 
udviklingsproces sammen omkring sælskindspolstringen - 
fra idé til færdig Ægget ™  stol”, uddyber Martin Pedersen.

Nytænkt design med unikke naturmaterialer
Arctic Import ønsker med stolen at promovere originale grøn-
landske naturmaterialer og udfordre de traditionelle måder 
at designe med industrimaterialer. 
”Denne Ægget ™ serie er unik, hver stol er nummereret 
og har sit eget unikke sælskindsbetræk –  ikke to stole er 
ens, og så er vi jo tilbage ved det unikke og naturlige ved 
sælskindet”, understreger Martin Pedersen. På sigt håber 
Arctic Import på, at møbelkunderne tager den grønlandske 
sælskindsstol så meget til sig, at en løbende fremstilling 
af stolene kan igangsættes hos Fritz Hansen. International 
eksport af sælskindsstolen fra Grønland - til eksempelvis 
EU, Japan, Kina, USA – er en oplagt mulighed, ifølge Martin 
Pedersen.

De grønlandske fangere leverer sælskindene
Sælskindene leveres af Great Greenland, som er den eneste 
virksomhed, der lovligt kan sælge grønlandske sælskind 
i EU. Martin Pedersen fortæller: ”Vi har fået enestående 
hjælp med de smukke sælskind og designprocessen fra 
Great Greenland.” Great Greenland køber skindene direkte 
af de grønlandske fangere. Sælskind anvendes allerede i 
grønlandske accessories og unikke modeprodukter som for 

eksempel tasker, jakker og støvler – udformet af internatio-
nale designere. Great Greenland opkøber de sælskind, som 
fangerne har til overs i deres daglige husholdning.

Bæredygtig sælfangst
De grønlandske fangeres afsætning af sælskind betyder, at 
de kan opretholde deres oprindelige levevis. Grønlænderne 
værner om naturens ressourcer, og sælfangsten sker - som 
den altid har gjort i Grønland - på en bæredygtig måde, 
hvilket blandt andre Greenpeace og Verdensnaturfonden 
anerkender. 

Arctic Living
Arctic Living i Nuuk fejrer den 10.-12. maj 2013 sin et-års 
fødselsdag med en række tilbud på designprodukter og 
møbler – og disse gælder i hele maj måned. Butikschef 
Karina Holmstrøm Petersen: ”Vi indbyder alle til at kigge ind 
i Arctic Living butikken og opleve design og boligindretning – 
og ikke mindst prøve Ægget ™ i ægte grønlandsk sælskind. 
Vores store fødselsdagsavis bliver husstandsomdelt i Nuuk 
i uge 18, og avisen er fyldt med masser af gode tilbud fra 
designverdenen.”

Arctic Living ejes af Arctic Import, der er en handels- og 
servicevirksomhed, der har som primær opgave at være 
en kvalificeret langsigtet samarbejdspartner for private 
erhvervsdrivende og offentlige virksomheder. Udgangs-
punktet er kundernes behov, og målsætningen er at sikre 
kunderne nem, overskuelig og sikker samhandel. Se mere 
på www.arcticimport.dk.
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”- en original 
grønlandsk idé...”Salgschef Martin Pedersen, 
Arctic Import

”- vi indbyder alle til at 
kigge ind i Arctic Living.”Butikschef Karina Holmstrøm 
Petersen, Arctic Living
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