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INTRADE
Intrade är det lilla företaget med den stora ambitionen. Vårt mål är nämligen att leta
rätt på världens absolut fräckaste tapeter och presentera dem på en designmedveten
och kräsen svensk marknad. Vi har alltså ingen egen tillverkning – bara en passion för
heminredning i allmänhet och tapeter i synnerhet. Se oss gärna som upptäcktsresande
i tapeter. Efter drygt 25 år i branschen har vi givetvis väldigt bra koll på designers och
producenter över hela världen. Varje år resulterar vår research och våra inköpsresor i
ett antal skräddarsydda kollektioner som vi presenterar för färg- och tapetfackhandeln
över hela landet.

TAPETER, TAPETER, TAPETER!
Det kan tyckas aningen enkelspårigt, men tapeter är faktiskt det enda vi sysslar med.
Dagarna i ända, år ut och år in. Å andra sidan ger övning färdighet och de där 10 000
timmarna det sägs man ska ägna för att verkligen bemästra något har vi passerat för
länge, länge sedan.
Varje år reser vi jorden runt för att hitta de verkliga godbitarna på den internationella
tapetmarknaden. Och efter över 25 år vågar vi påstå att vi vet bättre än de flesta
vad som efterfrågas av designmedvetna svenskar. Därute på fabriker, designstudios
och tryckerier förhandlar vi till oss bästa möjliga kontrakt vad det gäller pris, leveranssäkerhet och garantier. Sedan är det dags att ge oss ut på de svenska vägarna för
att övertyga Färg- & Tapetfackhandeln om att vi valt rätt när vi satt samman
våra kollektioner.

”Tråkiga tapeter finns det för övrigt alldeles för gott om”
Först tittar vi alltså på tapeter, sedan väljer vi ut och förpackar tapeter i kollektioner,
därefter reser vi runt och visar upp tapeter, slutligen sitter vi på kontoret i centrala
Göteborg och snackar tapeter från morgon till kväll. Vi pratar med våra kunder runt
om i Sverige, med gamla, nya och potentiella leverantörer ute i vida världen, med
bloggare, journalister och med en och annan målare eller gör-det-självare. Mycket
snack, men också en hel del verkstad eftersom vårt kontor även blivit ett slags
tapetlabb där vi testar och testar. Här prövas både teknik och estetik. Resultatet
är möjligen brokigt, men sannerligen aldrig tråkigt.
Tråkiga tapeter finns det för övrigt alldeles för gott om, men de hör inte hemma
i våra kollektioner. Från dag ett har Intrade nämligen kännetecknats av färg, form
och trycktekniker som sticker ut. Vi för sedan länge en lustfylld kamp mot vita
väggar och på sistone har vi definitivt medvind. Aldrig förr har det funnits så
mycket fantastiska tapeter. Ett faktum som gör vårt jobb både lättare och svårare,
men framförallt mycket roligare!
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