
 

Pressemelding 14-02-17 

 

Care of Carl introduserer Ralph Lauren Purple Label 

CareOfCarl.no, som selger eksklusive merkeklær til menn via sin 

nettbutikk, introduserer nå den eksklusive linjen ”Purple Label” fra 

Ralph Lauren. Noe man er alene om å kunne tilby online i Skandinavia.  

 

Siden 2015 har CareOfCarl.no kunnet tilby et nøye utvalgt sortiment av herreklær fra 

både klassiske og moderne varemerker til den stilbevisste mannen.  Antallet 

varemerker har stadig blitt flere og i dag tilbyr Care of Carl cirka 100 utvalgte 

kvalitetsvaremerker. Regnskapsåret 2015-2016 hadde Care of Carl AB en omsetning 

på 138 MSEK og er pr i dag aktive i Sverige, Norge og Danmark. Care of Carl AB 

startet opp sin virksomhet i Borås, Sverige i 2010. 

I 2012 introduserte butikken linjen Polo fra Ralph Lauren og i 2015 la man til linjen 

Black Label i sortimentet. Nå tar butikken neste steg og introduserer den aller mest 

eksklusive linjen  – Ralph Lauren Purple Label. I linjen Purple Label har man hentet 

inspirasjon fra Sør-Europa og produktene er produsert i de aller beste kvaliteter og 

det beste av italiensk håndverk og skredderkunst. Luft spunnet kashmir, tropisk ull 

og vachetta-skinn er materialer som setter et tydelig preg på innholdet i Purple 

Labels kolleksjoner.  

Care of Carl blir den første og eneste online-butikken i Skandinavia som kan tilby 

Ralph Lauren Purple Label. 

 

Henning Källqvist, grunnlegger og administrerende direktør:  

”Vi er veldig stolte av at vi nå kan tilby våre kunder Ralph Lauren Purple Label. 

Både vi og kundene våre har alltid satt stor pris på varemerket Ralph Lauren og 

deres produkter og vi synes derfor at det er ekstra spennende og gledelig at vi nå 

også kan legge til deres absolutt beste linje til vårt sortimentet.” 

 

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  

 

Henning Källqvist, grunnlegger og administrerende direktør 

+46 707 77 21 85  

henning@careofcarl.com  

www.careofcarl.no 
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