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BUTTERFLY SILK of Copenhagen® bliver en del af NorviGroup Denmark A/S og 
Quilts of Denmark® 
 
Det er med stor glæde at vi kan meddele, at vi nu – som noget helt nyt – får silkeprodukter med i 
sortimentet. BUTTERFLY SILK of Copenhagen® kommer henover sommeren til at indgå i NorviGroups 
markedsføring og produktportefølje. 

 
Efter et langt arbejdsliv indenfor bygge- og ingeniørbranchen, startede Leif Aarsleff Larsen – som nyligt 
pensioneret – på et helt nyt eventyr. Han var en af de første i Danmark, der kunne se potentialet i 
silkedyner og stiftede i 2006 virksomheden Silkedyne Import DK. 
 
Siden har virksomheden haft stor succes med at designe, udvikle og markedsføre dyner og puder samt 
sengelinned – under brandet BUTTERFLY SILK of Copenhagen® – i silke og andre bæredygtige råvarer, 
såsom bambus og kapok. Produkterne forhandles bl.a. hos COOP.dk og Salling Stormagasiner. 
 
Efter 14 år som selvstændig har Leif nu besluttet at trække sig tilbage og give stafetten videre. 
 
”Vi er meget glade for, at vi kan videreføre BUTTERFLY SILK of Copenhagen som en del af NorviGroup. Vi 
har stor respekt for det Leif har skabt – og den kvalitet og ansvarlighed BUTTERFLY SILK of Copenhagen står 
for, passer rigtig godt til vores virksomhed.” udtaler Martin Lassen, der er kommerciel direktør hos 
NorviGroup Denmark A/S. 
 
Der er tale om gensidig glæde. ”Jeg er stolt over at min forretning bliver en del af Quilts of Denmark – vi 
har mange fælles værdier og silkedynerne vil passe rigtig godt sammen med resten af sortimentet.” siger 
Leif Aarsleff Larsen. 
 
Overdragelsen sker officielt pr. 1. august 2020 og Leif Aarsleff Larsen vil i en periode fungere som 
konsulent for NorviGroup - med speciale i silkeprodukter. 
 
 
 
FAKTA 
NorviGroup Denmark A/S har designet og produceret kvalitetsdyner og -puder på fabrikken i Vamdrup 
gennem de sidste 20 år. Virksomheden er nok mest kendt som Quilts of Denmark®, der i dag er husets 
største brand, med det absolut bredeste sortiment indenfor dunprodukter. Virksomheden er også kendt for 
Temprakon® (temperatur regulerende dyner og puder), TuriForm® og Borås Cotton®. Med visionen om at 
skabe en god nats søvn, sælger virksomheden produkter over det meste af verden. 
 
Silkedyne Import DK blev etableret i januar 2006. Kvalificeret rådgivning, tillid og respekt – og en 
kvalitetsorienteret tilgang – er grunden til at virksomheden er blevet den førende specialist indenfor import 
af luksuriøse silkedyner, silkesengetøj, silketæpper m.m. fra Kina.  
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