Libratone åbner sin første flagship store i København
Danske Libratone slår dørene op for sin butik i oktober.
Butikken kommer til at ligge på Strøget i hjertet af København.

København, 22. august 2018: Når den danske højttalervirksomhed Libratone åbner sin første flagship store
herhjemme, bliver det i hjertet af København. Butikken, der får en fornem placering på Østergade på
Strøget, forventes at åbne i slutningen af oktober. Formålet med butikken er at give kunderne den fulde
oplevelse af Libratones produkter og identitet præcis dér, hvor det hele begyndte – nemlig i Danmark.
Libratones nye butik, der er 65 m2, er designet af det danske designbureau Borg Brückner, der er kendt for
at have indrettet en række kendte butikker i København. De nye lokaler vil blive indrettet i materialer som
egetræ og beton, der er med til at afspejle Libratones nordiske rødder gennem et moderne og råt design,
som brydes af de klare og sprælske farver, der kendetegner Libratones produkter.
Bagerst i butikken vil der være et lydstudie, hvor kunderne får mulighed for at prøve produkterne på egen
hånd.
”Vi er meget stolte af vores danske rødder, og vi har længe haft et ønske om at åbne en butik i København,
men vi har manglet den helt rigtige placering. Den har vi nu. Indretningen af butikken vil afspejle vores DNA
og Libratones nye visuelle vej. Butikken skal vise essensen af vores værdier. Værdier, som vi mener, er

klassiske danske såsom dristighed, kreativitet og det at skille sig ud fra mængden. Vi glæder os til at
præsentere vores flagship store for hele verden,” siger Jamie Robertson, CCO i Libratone.
Med Libratones nye flagship store får kunderne mulighed for at opleve Libratones produkter inklusiv de
nye trådløse multi-room højttalere TRACK+, Q ADAPT ON-EAR, ZIPP, ZIPP MINI og ONE STYLE.
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Om Libratone
Libratone er grundlagt i København i 2009, og firmaet har fokus på at sætte lyden fri, og gøre musik
tilgængelig hvor som helst når som helst – derhjemme eller på farten. Libratones sortiment omfatter trådløse
højttalere og hovedtelefoner med og uden aktiv støjreduktion, der lader dig skabe dit eget ’lydrum’, når og
hvor du ønsker det. Ved at blande skandinavisk design med innovativ trådløs lydteknologi skaber Libratone
produkter, der ser lige så godt ud, som de lyder! Se mere på libratone.com

