
 

Pressemeddelelse 06-09-2016 

Care of Carl introducerer afdelingen ”Best of British” 

CareOfCarl.dk, som sælger eksklusivt mærketøj til mænd på internettet, 

introducerer nu afdelingen ”Best of British” – en afdeling som omfatter 12 

traditionsrige britiske topvaremærker, der er nye i butikken. Desuden bliver 

Care of Carl eneforhandler i Skandinavien for mange af disse varemærker, både 

offline og online.  

Siden 2010 har CareOfCarl.com udbudt et nøje udvalgt sortiment af herretøj fra både 

klassiske og moderne varemærker til den stilbevidste mand. Siden opstarten er antallet af 

varemærker kontinuerligt blevet forøget og i dag udbyder Care of Carl cirka 100 udvalgte 

kvalitetsvaremærker. I regnskabsåret 2015-2016 omsatte Care of Carl AB for 108 MDKK og 

er aktive i både Danmark, Sverige og Norge.  

For to år siden introducerede Care of Carl ”Den Italienske Afdeling”, som et led i en satsning 

på elegant herretøj i højeste kvalitet fra Italien. Med ”Best of British” foretager Care of Carl 

nu en lignende, men dog endnu større, satsning på tøj og accessories fra Storbritannien.  

Fra og med i dag indgår følgende traditionsrige britiske varemærker som en del af Care of 

Carls sortiment; Drake’s – specialister inden for accessories og silke med print siden 1977. 

Gieves & Hawkes – et klassisk konfektionsvaremærke med beliggenhed på den prestigefyldte 

adresse Savile Row no. 1, i London. Turnbull & Asser – en af de britiske øers mest 

velrenommerede skjortemagere. Johnstons of Elgin – skotsk producent, som er kendt for 

sine fine kashmirkvaliteter. Private White V.C. – producent af rustikt overtøj fra Manchester.  

Derudover omfatter ”Best of British”-udvalget også Alice Made This, Fox Umbrellas, 

Mackintosh, Smythson, Dents, Albert Thurston og Tateossian. 

Henning Källqvist, grundlægger og administrerende direktør fortæller følgende om 

satsningen: 

”Som mange af vores kunder ved har vi altid ladet os inspirere meget af den britiske stil og 

har nu fået muligheden for at inkludere alle de nye britiske varemærker i vores sortiment. 

Fællesnævneren for varemærkerne i afdelingen er, udover at de kommer fra Storbritannien, 

at de alle er specialister inden for en produktkategori eller materialetype, og forsøger at være 

bedst inden for dette område.  

Henning Källqvist fortsætter: 

” Det vi sætter pris på hos de varemærker vi introducerer, er deres arv og historie, det gode 

håndværk, deres fokus på detaljerne samt viljen til ikke at gå på kompromis. Disse 

egenskaber stemmer godt overens med Care of Carls egne grundprincipper. 

 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Henning Källqvist, grundlægger og administrerende direktør  

+46 707 77 21 85  

henning@careofcarl.com  

www.careofcarl.dk/bestofbritish 
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