
Invitation til åbningsreception

Nyt showroom i Køge viser rå New Yorker-stil til badeværelset

Kræs for private og professionelle
Der er kræs for både private og professionelle 

badeværelsesentusiaster, når dørene den 1. december åbner 

til et nyt permanent showroom i Sunpark-Erhvervshus på GL. 

Lyngvej 2 i Køge. Initiativtagerne er de to lokale virksomheder, 

Epoxy-Gruppen og Murermester Jimmy Jacobsen, der fra 

starten har haft en helt speciel tanke med både samarbejdet og 

showroomet.

Silkecement er det nye sort på badeværelset
En af de helt store tendenser lige nu på badeværelserne er New 

Yorker-stilen, hvor væggene er spartlet op i silkecement, så de får 

et råt og rent udtryk. ”Silkecement, også kendt som microcement, 

kan på en enkel måde give et helt nyt udtryk til badeværelset, 

køkkenet eller andre steder – også udendørs, hvor du ønsker at 

skabe den lidt rå stil”, fortæller Rasmus Lynge. Han er direktør i 

Epoxy-Gruppen, der er specialister inden for fugefrie belægninger 

til gulve og vægge til byggebranchen.

Certificeret håndværksarbejde
”Selvom silkecement er meget in i byggebranchen lige nu, 

kræver det en særlig teknik og knowhow at kunne levere et 

perfekt resultat med materialet. Derfor har vi besluttet, at alle 

håndværksvirksomheder, der køber vores silkecement, først 

skal certificeres. Det sikrer kvalitet i arbejdet og den tryghed hos 

kunderne, som er så vigtig for os”, lyder det fra Rasmus Lynge, 

der netop har overrakt det første certificeringsbevis til Bastian 

Busch fra Murermester Jimmy Jacobsen.

Oplevelser og rådgivning samlet ét sted
Til receptionen er der rig mulighed for se de nyeste tendenser 

på badeværelsesområdet og få faglig rådgivning omkring 

materialer, produkter og selve håndværket bag. ”Vi håber at se 

både private og fagfolk til åbningen, for showroomet her er også 

på den lange bane tænkt som en base, hvor fagfolk kan hente 

rådgivning – og hvor private går hen for at finde inspiration til 

deres næste byggeprojekt”, siger Jimmy Jacobsen.

Tid og sted: fredag den 1. dec., kl. 14 –17
Hvor: Sunpark-Erhvervshus, GL. Lyngvej 2, Køge
Tilmelding: Ikke nødvendig
Yderligere info:

Jimmy Jacobsen, tlf. 30 61 23 38 · Rasmus Lynge, tlf. 28 11 22 77

De viste billeder er til inspiration og er ikke en del af vores showroom


