
COPI Group er specialister, når det 
handler om at dyrke det klassiske i en 
ejendom og kombinere det med mo-
derne stil og fornødenheder. Derfor 
har Maria Brunander Vøgg, admi-
nistrerende direktør i COPI Group, 
valgt at installere en Quooker i flere 
byggeprojekter. 

’Vi vælger Quooker, fordi vi gerne vil 
tilbyde de nye ejere af boligerne høj 
funktionalitet i hverdagen – i et flot 
design,’ uddyber Maria Brunander 
Vøgg. 

Senest har COPI Group valgt  
Quooker i et ejerlejlighedsprojekt 
på Store Kongensgade og i Hol-
steins Palæ – begge placeret i indre 
København. Lige nu er der gang 
i færdiggørelsen af 19 klassiske 
rækkehuse i Hellerup, hvor Quooker 
også spiller en rolle for det samlede 
udtryk.  

Den vigtige balance 
’En bolig skal komplementere byg-
ningens historie og samtidig passe 
til den moderne families hverdag  
– det handler om at få gammelt
håndværk fuld af sjæl til at fungere
sammen med det liv, vi lever i dag,’
fortæller Maria Brunander Vøgg.

Materialevalg, funktionalitet og et 
særligt blik for detaljer spiller en 
stor rolle i ethvert projekt, COPI er 
involveret i. Quookeren understøtter 
de valg, der træffes, og med et bredt 
udvalg af designs og overflader er 
der en god sandsynlighed for, at den 
kogende vandhane også vil være at 
finde på udstyrslisten i kommende 
projekter. 

’Når pris, kvalitet og designstil hæn-
ger sammen, vil vi helt sikkert vælge 
Quooker til fremtidige projekter,’ 
afslutter Maria Brunander Vøgg.

Høj funktionalitet i et flot design
COPI Group

COPI Group har specialiseret sig i 
investering og udvikling af klassiske 
ejendomme optimeret til moderne brug. 
Der lægges stor vægt på udvælgelsen 
af materialer, designstil og farveunivers, 
så boligerne er moderne, funktionelle, 
unikke og i høj kvalitet. Hos COPI Group 
hænger funktion, æstetisk udtryk og 
formsprog tæt sammen.

Maria Brunander Vøgg er administre-
rende direktør i COPI Group.  

Om COPI Group

”Vores kunder efterspørger 
Quooker – det er et  
produkt i høj kvalitet og 
smukt design, der letter 
hverdagen for de  
kommende beboere.”
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