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Care of Carl öppnar i Danmark 

Nätbutiken Care of Carl som säljer exklusiva märkeskläder för män öppnar nu 

sin danska nätbutik på www.careofcarl.dk 

Sedan 2010 har CareOfCarl.com erbjudit ett noga utvalt sortiment av herrkläder från både klassiska och 

moderna varumärken till den stilmedvetne mannen. Sedan starten har antalet varumärken 

kontinuerligt ökat och idag erbjuder Care of Carl ca 80 utvalda kvalitetsvarumärken. Räkenskapsåret 

2014-2015 omsatte Care of Carl AB 93MSEK. 

Genom åren har Care of Carl fått många önskemål från danska kunder, som önskat leverans till 

Danmark. Det blir från och med idag möjligt när den danska butiken öppnar på adressen 

www.careofcarl.dk. Butiken ställer höga krav på sig själv gällande service och kvalitet och vill leverera 

en trygg och enkel köpupplevelse till sina kunder. Man erbjuder bland annat fri frakt med hemleverans, 

och fri retur.    

Henning Källqvist, Care of Carls grundare och VD, säger:  

- Marknaden för kläder online är en bransch med stenhård konkurrens. Trots detta så tror vi att det 

finns en tydlig lucka för en aktör som oss på den danska marknaden. Vi har ett unikt sortiment genom 

vår kombination av stora internationella toppvarumärken samt specialiserade nischtillverkare. I 

tillägg till detta har vi en omfattande stilguide samt Carl Magazine – vårt eget livsstilsmagasin online, 

samt våra duktiga stilexperter. 

Finns det en stor marknad för exklusiva herrkläder i Danmark? Det tror Torsten Grunwald, skribent och 

ägare av stiljournalen.dk. 

- Udbuddet af eksklusiv, klassisk og moderne herrebeklædning i Danmark er begrænset til nogle få 

butikker i det centrale København, og kan på ingen måde måle sig med situationen i Italien, England 

eller for den sags skyld Sverige. Det kunne være interessant med nogle flere internationale 

kvalitetsmærker i Danmark. Det er mit indtryk, at mange danske mænd er klar til klæde sig bedre og 

mere stilfuldt, men ikke altid finder det tøj, sko, tilbehør, der skal til. 

Henning Källqvist säger vidare: 

- När vi startade Care of Carl för fem år sedan saknade vi själva en butik online där man kunde handla 

kläder och skor från kvalitetsmärken. Vi tycker att män, oavsett var de bor, ska kunna köpa de kläder 

de själva tycker om. Danmark har alltid varit ett design- och textilland, känt för sitt fokus på kvalitet 

och hantverk. Vi tror att det finns många danska män som delar passionen och intresset för 

kvalitetskläder med oss. 

 

 

http://www.careofcarl.dk/


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Henning Källqvist, grundare och VD 

+46 707 77 21 85 

henning@careofcarl.com 

www.careofcarl.com  
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