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I løbet af et år præsenterer danske designere og  

producenter mange hundrede nyheder på møbelmesser  

i Køln, Stockholm, Milano og København. På disse sider  

har vi fundet det bedste frem fra 2010 og set på,  

hvilke tendenser, der gør sig gældende netop nu.

til dansk design
EN HYLDEST 
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Til venstre: Det lyse træ og de offwhite farver 
er superflotte sammen. Efteråret byder  
på meget boligtilbehør i træ, sofabordet her  
er fx af materialer fra Kalundborg Bolværk. 
 
Sofa, Carlton, 3 pers. med dun-top. Kromhjul gør 
sofaen nem at flytte rundt med. 7999 kr., Ilva. 
Sofabord, 9240 kr., CasaGroup. Stol, About a 
Chair, i plast med træstel. Stolen fås i sort,  
hvid og polstret, stellet i sort, bejdset eller 
sæbehandlet eg. 1599 kr., Hay. Uldplaid, 
håndstrikket, 4000 kr., By Nord. Pude i sort kanin, 
1300 kr., By Nord. Puder med uldvævninger, 
sort-hvid, 50 x 50 cm og 40 x 70 cm, 499 kr., Louise 
Roe. Lampe, Milk, designet af Norm Arkitekter, 
h 29 cm, diam. 23,5 cm. 995 kr., &Tradition. Tæppe, 
Bebop lys Rya, 170 x 240 cm, 3795 kr., Raun. Sort 
granitfad fra stenbyggeri til 1250 kr., CasaGroup. 
Træhjort i mangotræ. 2995 kr., Day Home. 
Slice-puf til 5500 kr., Lene Frantzen.

Denne side: Det nordlige lys passer perfekt til 
de støvede nuancer. Stort spise/konferencebord 
i et skarpt design giver plads til familiens 
aktiviteter. Dertil en klar trend, nemlig stole i 
forskellige farver og materialer. Hver stol 
kommer mere frem, når man mikser forskellige 
polstringer i samme nuancer. 

Bord, Spinal, l 240 x b 110 cm. Designet af Paul 
Leroy. 9555 kr., Paustian. Stole, Eyes, 4356 kr. 
pr. stk., Erik Jørgensen. Lampe fra Mater, diam. 
60 cm, 4500 kr., 1000Chairs. Keramik-objekt, 
4500 kr., designet af Signe Bailey for Clayform. 
Krus designet af Niels Møller, 125 kr. pr. stk., 
DesignerZoo. Plaid designet af Janni Wendt. 
750 kr., DesignerZoo. Kubusskål, lille, diam. 
14 cm, 865 kr., Paustian. Lampe i vindueskarm, 
design Verner Panton, 2500 kr., Verpan.
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Den grønne farve er frisk og tilfører boligen masser af energi ... Grønt passer virkelig godt sammen med de lyse og grå 
farver – og sammen med de fleste træsorter. Her er en grøn daybed og et grønt tæppe i selskab med en Gymnasium-skænk, 
en helt ny og spændende designlinje fra Mater med flere forskellige skuffe- og skabsmodeller.

Simpel Daybed, med stel i diverse farver, polstret med Divina-tekstil fra Kvadrat – og med knapper som blikfang, 16.330 kr., 
Rumstation. Skænk, bæredygtigt produceret i fi neret egetræ. Leveres med forskellige farver ben. Designet af Søren Rose Kjær. 
Håndbygget hos Bruno Hansen Snedkerierne for Mater, 12.000 kr., Illums Bolighus. Wrench-bordlampe i limefarvet metal og 
med so� -coating. Fås også i sort og hvid. H 43 cm, diam. 29 cm, 1895 kr., BoConcept. Bord, Kubo, af Rasmus Fenhann, 15.000 kr., Danish 
Cra� s’ Cra�  Collektion 14. Bogstaver i akacietræ, h 21 cm, 199 kr. pr. stk., BoConcept. Grøn glasvase skabt af Lo� a Pe� erson, 675 kr., 
DesignerZoo. Uldtæppe, Cool, 70 x 240 cm, 3995 kr. samt puder, 50 x 50 cm, 195-350 kr., Raun. Fyrfadsholdere, 49 kr. pr. stk., Ilva. 
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Icicle har hidtil kun eksisteret som sidebord, 
men nu fås det også i en fuldvoksen udgave 
som spisebord. Bordet er designet af 
Thomas Pedersen og måler l 150 x b 58 
x h 49 cm. 10.773 kr., Fredericia Furniture. 

Waikiki er et lille nyt sofabord, der minder om 
et krybende dyr. Designet har Morten Voss 
stået for, og bordet fås med ben i forskellige 
træsorter. 8819 kr., Eilersen.

Møblerne fra jyske Skovby har ikke navne, 
men numre, og det nye spisebord hedder SM 13. 
Bordet har plads til seks personer, men med 
to skjulte tillægsplader kan det udvides til ti. 
Fås i fem træsorter fra 6999 kr., Skovby.
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Lille kommode fra Via Cph, som gør sig 
i snedkererede retromøbler. Kommoden 
er designet af Troels Michaelsen og koster 
1335 kr., Via Cph.

WT-Konos er et lille glasbord med en bund 
i mat, hvidt glas og en stor transparent 
bordplade. Sorte metalben giver en god 
kontrast til det lette, lyse glas. Designet 
af Per Weiss. 2100 kr., Innovation Living. 

Ono er en skarptskåret træstol med et naturligt 
look. Den er designet af Henrik Pedersen og 
fremstillet i krydsfinér, hvilket gør den let. 
Stolen koster 1999 kr., BoConcept.

E-body-puf i rattan er nu også kommet i en 
lille version på diam. 65 cm. Den skulpturelle 
sag er designet af Foersom og Hiort-Lorenzen 
og koster 1199 kr., Cane-line.

Plus1 er et nyt hæve/sænke-bord med gavle og 
top beklædt med massiv gummi og kork. Mdf’en 
er FSC-certifi ceret træ, og med bordet følger en 
en strømspareskinne samt en integreret oplader 
til iPhone/iPod. Fra 23.500 kr., Jensen Plus.

Olympic består af en bakke, der let lader sig 
påmontere en puf. Lige så let kan bakken tages 
af igen, og puffen kan anvendes som siddeplads. 
Det multifunktionelle møbel er skabt af Carsten 
Buhl. 3215 kr., Buhl Design. 

til dansk design
EN HYLDEST
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Noa er et nyt modulsystem, der let kan tilpasses individuel smag og behag gennem det 
store udvalg af tekstiler. Designet af Busk + Hertzog. Moduler fra 4790 kr., Softline.

Simpel-bænk fra århusianske Rumstation, med puder i 
forskellige størrelser, der kan byttes rundt, som man lyster. 
L 130 x h 42 x b 36 cm, 10.800 kr., Rumstation. 

Frame-sofaen er designet af Foersom & 
Hiort-Lorenzen. Den er netop kommet i en 
sortbejset udgave, der gør den endnu mere 
stilfuld. Frame fås med betræk i tekstil eller 
læder fra 29.217 kr., Erik Jørgensen.

Capri Multi er en indbydende stol med god 
siddekomfort. Den er skabt af Busk + Hertzog 
og fås med et utal af forskellige betræk. 
Stolen koster fra 6998 kr., Globe Zone4.

Leopard er navnet på denne barstol fra 
Naver Collection. Den er fremstillet i træ 
og rustfrit stål, og som tilbehør fås en løs 
sædehynde i sort læder. Designet af 
Henrik Lehm. Fra 5096 kr., Naver Collection.

Viva-sidebordet i laminat med skuffer i forskellig størrelse har 
et stærkt grafisk udtryk. Sidebordet er designet af Karl Rüdiger 
og måler h 119 x l 200 x d 40 cm, 7999 kr., Bolia. 

Happy blev nomineret i kategorien Årets 
Møbel i BO BEDRE sidste år. Nu er den stilfulde 
sag kommet i en uimodståelig pink udgave. 
Designet af Stine Prang og Michael Raun. 
L 156 cm, 14.120 kr., Raun.
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De blå farver er årets store hit i boligen. 
Farven er klar og gør sig især godt 
sammen med sort.  

Sofa, In Duplo, 3 pers., designet af 
Anne-Mette Bartholm Jensen og Morten 
Ernst. Fra 28.646 kr., Erik Jørgensen. 
Runde borde designet af Karsten 
Lauritsen, produceres op til diam. 
115 cm og fås i 90 farver. Her diam. 
55 cm, 2000 kr., diam. 45 cm, 1700 kr., 
DesignerZoo. Øreklapstol designet 
af Martin Kechayas og Christian 
Nørregaard. 16.000 kr., Normann 
Copenhagen. Slice-pude af Lene Frantzen, 
2500 kr., Lene Frantzen. Grenvase 
designet af Jane Holberg, 340 kr., 
DesignerZoo. Puder, 50 x 50 cm, 250 kr., 
Raun. Pelspude, 1800 kr., By Nord. 
Tæppe i unikt design, 170 x 240 cm, 
3599 kr., 7 d’sign. Vægur i metal og plast. 
549 kr., BoConcept. Fad i stål designet 
af Verner Panton. 2995 kr., Georg Jensen.
Udenfor anes Verner Pantons Tivolistol 
i lounge-model, 4340 kr., Montana. 
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