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SKT. PETRI og Frama løfter sløret for eksklusivt produktsamarbejde
Det danske designhus Frama og det historiske københavnerhotel SKT. PETRI er gået sammen om at
udvikle hotellets nye eksklusive serie af toiletartikler.
Serien ‘St. Pauls Apothecary Collection’ er skabt med inspiration fra det gamle københavnske St. Pauls
Apotek, som i dag huser Framas studio og butik, og er en unik kollektion af eksisterende samt nye
produkter.

Historie og design som fællesnævner
Frama er kendt for dets rene linjer og kreative designløsninger, som kombinerer nye og gamle
elementer. Designfirmaet er på otte år blevet et af Skandinaviens mest banebrydende brands inden for
møbeldesign.
“Vi ser en historie i alt, hvad vi laver. Derfor er samarbejdet med SKT. PETRI spændende for os, da vi
begge er meget passioneret omkring, at vores design og æstetik tager udgangspunkt i vores omgivelser
og historie,” siger stifter af Frama, Niels Strøyer Christophersen.
SKT. PETRI, der har til huse i Vilhelm Lauritzens ikoniske funkisbygning fra 1928, gennemgik sidste år en
gennemgribende renovering med et stramt fokus på husets historie og designtradition. Derfor betegner
hoteldirektør, Jesper Stubgaard, Frama som en ideel samarbejdspartner.
“Med Framas St. Pauls Apothecary Collection har vi fundet en samarbejdspartner, der matcher SKT.
PETRI’s ånd. Deres produkter er af høj kvalitet med et tidløst og skandinavisk udtryk, og jeg glæder mig
meget til at give hotellets gæster samme æstetiske oplevelse, ” siger han.

Lancering af nye produkter
St. Pauls Apothecary Collection er en unisex-serie inspireret af apotekets mørke træpaneler og
gulv-til-loft reoler med noter af cedertræ. Udover håndsæbe- og håndlotion vil Frama i forbindelse med
samarbejdet lancere en hårplejeserie med shampoo, balsam og bodyshampoo.
Produkterne kan findes på alle værelser fra 9. august og vil desuden kunne købes i SKT. PETRI’s retail
shop.
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SKT. PETRI
SKT. PETRI ligger i Vilhelm Lauritzens bevaringsværdige funkisbygning fra 1928, der tidligere husede Daells
Varehus. Efter bygningen havde stået tom siden varehusets lukning i 1999 blev den i 2002-2003 totalrenoveret,
hvor den store atriumglasfacade i hotellets lobbyområde også blev tilført. Senere samme år åbnede SKT. PETRI.
Efter en omfattende renovering i 2016-17 blev der tilføjet 20 nye værelser og i dag tilbyder SKT. PETRI 288
værelser, heraf 26 suiter, en restaurant og bar, loungeområde, syv mødelokaler samt gårdhave og fitnessområde.
FRAMA
Frama legemliggør en enkel tilgang til design og æstetik. De arbejder med solide og naturlige materialer, med et
simplistisk designsprog. Frama Studio Store ligger i det tidligere St. Pauls Apotek, der kan spores tilbage til
1800-tallet. I det gamle apotek kan du studere deres St. Pauls Apothecary Collection, Permanent Collection, Study
Collection og Studio Collection, herunder deres prisbelønnede køkken design.
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