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Wij maken al stoelen sinds 1918

Farstrup Furniture produceert handgemaakte kwaliteitsmeubels - gemaakt 
door mensen voor mensen. Al meer dan 110 jaar maken we meubels van 
zorgvuldig geselecteerde natuurlijke materialen die worden bewerkt door 
gedreven vakmensen met liefde voor hout en oog voor details.

Onze vakmensen, ontwikkelaars en ontwerpers werken nauw samen tijdens
het volledige ontwikkelingsproces, van stam tot stoel. Daardoor voldoen onze 
meubels altijd aan jouw unieke behoeften en aan eisen op het gebied van 
milieu en draagkracht. 

Voor al onze meubels geldt dat kwaliteit altijd voorop staat en dat materialen 
en vakwerk hand in hand gaan met design en zitcomfort.

De geschiedenis van Farstrup Furniture gaat terug tot 1910

Het bedrijf begon als houtzagerij en leverde houten balken. In 1918 
werd begonnen met de verwerking van het hout dat overbleef van de 
balken. Sindsdien hebben we miljoenen stoelen van de hoogste kwaliteit 
geproduceerd.
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Individuele mogelijkheden en 
unieke behoeften

We zijn allemaal verschillend Geen enkel mens is hetzelfde. We 
hebben allemaal verschillende 
wensen en behoeften. Vanwege 
het streven naar individualisme 
zijn unieke mogelijkheden en 
oplossingen vereist.

Dat geldt ook voor de stoelen waarop 
we zitten. Daarom heeft Farstrup 
Furniture zich gespecialiseerd in op 
maat gemaakte kwaliteitsfauteuil 
op basis van individuele wensen en 
behoeften. 

Ons streven is om onze 
klanten de mogelijkheid te 
bieden voor persoonlijke  
extra’s, zoals aanpassingen en 
designalternatieven.

Decennialange dialoog 

met onze klanten

Farstrup Furniture heeft het meest 
uitgebreide productaanbod van 
Denemarken wat betreft  individuele 
en flexibele fauteuils. Daardoor 
kunnen ook mensen met lichamelijke 
beperkingen aangenaam zitten en 
genieten van het leven van alledag.

Het design en de functionaliteit 
zijn het resultaat van de jarenlange 
en waardevolle ervaring  die we door 
de jaren heen hebben opgedaan in 
nauw overleg met onze klanten. 

Een dialoog die niet alleen een 
natuurlijk onderdeel vormt van onze 
werkwijze, maar die  voor ons van 
fundamenteel belang is. Alleen op die 
manier kunnen we unieke fauteuils 
blijven ontwikkelen en maken die aan 
jouw unieke behoeften voldoen.
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Stag-W
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Vakwerk
Een scherpe blik 

en ervaren handen

Bij ons is hoge kwaliteit niet slechts 
een optie maar een noodzaak. Wij 
volgen iedere stoel nauwgezet 
gedurende het volledige proces 
vanaf de selectie van het hout tot 
het schuren, lakken, bekleden en de 
montage. Als het gaat om kennis van 
een edel materiaal zoals hout, kan 
geen enkele machine het opnemen 
tegen de scherpe blik en ervaren 
handen van onze vakmensen.

Onze stoelen worden uitsluitend 
handmatig bewerkt en bij ons is 
geen sprake van machinale productie.

We gaan zorgvuldig om met alle 
materialen tijdens het knippen, 
naaien en het mengen van lak. We 
hebben alles van begin tot einde in 
eigen hand, zodat we de natuurlijke 
materialen die we gebruiken kunnen 
vormen tot unieke producten.
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De stoelen worden gemaakt van geolied 
eiken- en beukenhout met keuze uit tal van 
gebeitste en gelakte oppervlakken.
Je stelt de materialen samen op basis van 
je eigen wensen.

Wij bieden twee soorten leer die in tal van 
kleuren leverbaar zijn.
Savanne - een exclusief semi-anillineleer en 
Ultra - dat zeer eenvoudig schoon te houden 
is en een beschermend oppervlak heeft.
Beide typen leer zijn van hoge kwaliteit.

Onze stoffen zijn van hoge kwaliteit, 
slijt- en kleurvast en verkrijgbaar in tal van 
kleuren. Daardoor ben je ervan verzekerd dat 
onze meubelstoffen jarenlang meegaan.

Beuken

Eiken

Houtkleuren-, leer-, en Stof
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Nakkestøtte

Rygstøtte

Lændestøtte

Siddevinkel

Sædedybde

Sædehøjde

Comfort

Fauteuils met een uitzonderlijk zitcomfort

Farstrup Furniture is van mening dat fauteuils gemaakt zijn om op te zitten. 
Al onze fauteuils zijn ontwikkeld op basis onze uitgebreide kennis van de 
menselijke anatomie en fysiologie. Daarom kunnen we tegemoet komen 
aan verschillende behoeften, wensen en eisen wat zitcomfort betreft.

Alle fauteuils van Farstrup Furniture zijn gemaakt voor optimaal zitcomfort, 
ongeacht of je een speciaal aangepaste fauteuil, een op maat gemaakte 
sta-op-fauteuil of een klassieke eetkamerstoel zoekt.

We ontwerpen onze fauteuils en passen ze aan op basis van de filosofie van 
Farstrup, zodat je altijd optimaal zit.

FARSTRUP-PRINCIPE

Nekondersteuning

Rugondersteuning

Onderrugondersteuning

Zitdiepte

Zithoek

Zithoogte
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Tray-Sit®
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Tray-Sit® 6590
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg
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Tray-Sit® 

Tray-Sit® is een traditioneel Deens 
meubeldesign met vele fraaie details. 
Een multifunctioneel meubelstuk dat kan 
fungeren als tafel, kruk, dienblad 
en voetenbankje.
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Nobel 8900 
Design: Ole Tornøe Olesen12



Nobel 8900

Nobel 8900 & 8990
Design: Ole Tornøe Olesen

Een fraai staaltje vakwerk met vele details 
die samen een perfecte eenheid vormen 
waarin esthetiek en zitcomfort worden 
verenigd. Traploze aanpassing van de 
ruststand en de armleuning middels een 
handige hendel en een tijdloos design 
vormen slechts enkele van de redenen om 
te kiezen voor een Nobel-fauteuil.
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Nobel 8920
De Nobel is gemaakt van exclusief 
eikenhout met schitterende details. De 
Nobel kan worden gepolsterd met de beste 
kwaliteitsstoffen of leer naar eigen keuze, 
zodat hij past bij je interieur en stijl.
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Nobel 8920 
Design: Ole Tornøe Olesen
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Nobel 8950 
Design: Ole Tornøe Olesen

Tray-Sit® 

Design: Erik Simonsen mDD 
& Justus Kolberg
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NOBEL 8950

Het zitcomfort en de ontspannende 
beweging van de Nobel 
schommelstoel zorgen voor de 
perfecte rust. De rugleuning van de 
schommelstoel is verstelbaar en de 
stoel is zowel met als zonder oren 
verkrijgbaar.
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Nobel 8945 
Design: Ole Tornøe Olesen
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NOBEL 8945
De rechte rugleuning van 
de Nobel schommelstoelen 
is traploos verstelbaar; met 
behulp van een elegante
messing handgreep.

19



Nobel 8981 & 8982
Design: Ole Tornøe Olesen

Tray-Sit® 

Design: Erik Simonsen 
mDD & Justus Kolberg
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Nobel Bankenserie

De bankenserie Nobel 
zorgt met haar organische 
vormen voor een gezellige en 
aangename sfeer. De serie 
kenmerkt zich door een edele 
en elegante uitstraling met een 
hoog zitcomfort.
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Nobel 8905
Design: Ole Tornøe Olesen
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NOBEL 8905

Nobel 8905-W
Design: Ole Tornøe Olesen

De Nobel eetkamerstoel is een 
prachtige stoel met een focus op 
eenvoud, gemaakt van materialen 
van de beste kwaliteit. - In de 
Nobel serie is aandacht besteed 
aan de details, zoals. de elegante 
gepleisterd armleuningen.
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Bear L

Bear L 6500 & 6595
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

De fraaie Bear is een traditioneel Deens 
meubeldesign met vele fraaie details.
Bear Lounge is voorzien van een vaste, lage 
rugleuning, en biedt goede ondersteuning 
en een hoog zitcomfort. 
De brede armleuning draagt bij aan het 
gevoel dat je lekker zit.

24



Bear R

Bear R 6510
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

De Bear is ontworpen vanuit een trotse 
traditie gebaseerd op professioneel vakwerk, 
hoge kwaliteit en een innovatief design. De 
Bear Recliner is voorzien van een flexibele, 
hoge rugleuning en biedt persoonlijk 
zitgenot en veel comfort.
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Munin 6360
Design: Lise Vester
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Munin
Een strak design en stimulatie van 
de zintuigen zijn verenigd in deze 
designschommelstoel. Hij straalt rust 
uit en verfraait je interieur.

De Munin is een Deense designstoel die functionaliteit, esthetiek en vakwerk 
combineert.

Door zijn glijdende beweging stimuleert de Munin de natuurlijke 
ontspanning van het lichaam. Dit betekent dat 20-30 minuten in een Munin 
rustgevend werkt en een positief effect heeft op mensen die last hebben van 
dementie, angst of stress.

Kan worden gecombineerd met een bijpassend voetenbankje, dat ook 
verkrijgbaar is met een glijfunctie.
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Plus 5960, 5900, 5910 & 6920
Design: Hans J Frydendal mDD28



Plus

Plus 6920, 5910, 5900 & 5960

dal mDD

Een wereld van plussen. Volledig aangepast aan jouw 
wensen en behoeften. Een comfortabele ervaring is 
gegarandeerd. De vrijheid om te kiezen wat je wilt en 
wat bij je past. Tijd om jezelf te verwennen.
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Plus 5900 

Plus 5900 / 0710 & 5990
Design: Hans J. Frydendal MDD

Eén fauteuil, tal van 
keuzemogelijkheden.
Doordachte details.
Ambachtelijk meubelvakwerk.

Vergrendelgreep 0710
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Plus 5960

Plus 5960 
Design: Hans J. Frydendal mDD

Tray Sit®

Design: Erik Simonsen 
mDD & Justus Kolberg

Deze uitvoering heeft een hoge rugleuning 
en een kwaliteit waar je blijvend 
van kunt genieten. Geeft nieuwe energie na 
een welverdiende pauze.
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Plus 5980

Plus 5980 & 5990
Design: Hans J. Frydendal MDD

Deze uitvoering heeft 
een draaivoet en tal van 
aanpassingsmogelijkheden.
De vrijheid om juist dat te kiezen 
waar je van droomt.
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Plus 5910 & 5990
Design: Hans J. Frydendal MDD

Plus 5910 

Dankzij de vele houtkleuren en een zeer 
uitgebreid assortiment aan kwaliteits- 
stoffen en leer, kun je altijd een fauteuil 
samenstellen die past bij je huidige 
interieur, of je persoonlijke stempel 
drukken op een stoel naar jouw wensen.
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Plus 5920 

Plus 5920
Design: Hans J. Frydendal, MDD.

Deze uitvoering heeft een ronde, lage 
rugleuning en de mogelijkheid voor 
gestoffeerde armleuning. Uitzonderlijk 
design en zitcomfort. Stel een Plus samen 
die speciaal is aangepast aan jouw wensen 
en behoeften.
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Plus 5060
Deze Plus is voorzien van een lange 
voetensteun. Voor een aangename 
zitervaring. De vrijheid om precies dat 
te kiezen waar je van droomt.

Plus 5060
Design: Hans J. Frydendal MDD
Motoren zijn accessoires
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Plus Bank

Plus Bankenserie
Design: Hans J Frydendal MDD36



Plus 5031

Plus 5021 Plus 5011

Een bankstel en een fauteuil met 
een identiek en slank design. 
Creëer een interieur dat klassieke 
eenheid uitstraalt. In de zithoogte 
die bij je past.
Geniet van kwaliteit - zowel voor 
lichaam als geest.

Plus Bankenserie
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Plus 5920 / 0740
Design:  Hans J Frydendal MDD

Je nieuwste Plus fauteuil is 
voorzien van manuel opstahulp, 
aan te passen aan jouw wensen en 
behoeften.

Plus met 
opstahulp
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Plus 5900 / 0736
Design:  Hans J Frydendal mDD

Plus met 
opstahulp

De fauteuil is ook verkrijgbaar met elektrisch 
opstahulp. Deze, en vele andere speciale 
functies kunnen worden ingebouwd in jouw 
nieuwe fauteuil.
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Multiplus

Multiplus 5040

Deze uitvoering heeft een lange 
voetensteun en een 2-delig onderstel. Deze 
fauteuil biedt vele opties voor als je een 
functionele beperking hebt. Met dezelfde 
mogelijkheden om vrij te kiezen uit alle 
designopties.

40



Home-line 6311 
Design:  FF Design

Home-line
Voorzie je nieuwste fauteuil van diverse 
ingebouwde functies, zoals motoren en 
wielen.

41



Cantate 6011 &6009
Design: Hans J. Frydendal mDD
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Cantate 6011

Cantate 6011

Vingerverbindingen en een 
fantastisch zitcomfort. Zacht 
en uitnodigend. Ambachtelijk 
handwerk. Voor jarenlang 
zitgenot. Aangepast aan jouw 
wensen.
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Cantate 6000

De fauteuil met een ingebouwd 
nekkussen, waarin een fraai design 
en functionaliteit zijn verenigd. Een 
stoel moet niet slechts aanwezig 
zijn, maar onderdeel uitmaken 
van de ruimte waarin hij staat. 
Kies kleuren en materialen die 
passen bij de sfeer van jouw huis.
Aanschouw je omgeving vanuit 
een designfauteuil van de beste 
kwaliteit.
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Cantate 6000 & 6009
Design: Hans J. Frydendal MDD 45



Edge 7900 & 7990
Design: FF design

Edge 7900
Een Edge is klassiek vormgegeven. 
Ambachtelijk vakmanschap. Een zalige 
fauteuil in een kleur en uitvoering die bij 
jouw past.
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Edge 7910

Edge 7910 & 7990
Design: FF design

De Edge 7910 biedt een strak design en 
uitstekend comfort. De eigenschappen 
en structuur van hout komen tot hun 
recht in de strakke vormgeving van het 
onderstel. Aan de hand van jouw wensen 
en behoeften stellen we jouw fauteuil 
samen.
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Casa

Casa 5197 & 5135

Klassieke lijnen en ambachtelijk 
vakmanschap. Een mooie fauteuil
met gestoffeerde armleuning, en 
bekleed met de stof of het leertype 
en in de kleur die bij jou past.

Zonder knoppen en biezen48



Applaus 5610 & 5699
Design: FF design

Applaus
Een eenvoudig ontwerp.
Een populaire keuze.
Verkrijgbaar in 5 klassieke 
kleuren.
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Scala 6411 
Design: FF design50



Scala 5412

Scala
De Scala-serie heeft een slanke 
uitstraling dankzij de smalle 
armleuningen en vingerverbindingen. 
Een compleet interieur voor je 
woonkamer. Combineer comfort met 
elegantie. Voor dagelijks genot.
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Stag-S

Stag-S 2500
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

Deze stapelstoel heeft een chromen of zwart 
onderstel. Qua design en materiaalkeuze zijn 
geen compromissen gesloten. Zitcomfort en 
functionaliteit gaan hand in hand.
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Stag-W

Stag-W 2550
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

Stapelbare eetkamerstoel met houten 
onderstel, waarbij esthetiek en een goede 
zitbeleving opgaan in een hogere eenheid. 
De Stag is verkrijgbaar met of zonder 
polstering.
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Stag-S
Design: Erik Simonsen mDD & Justus Kolberg

Het gaat om
kwaliteit van leven.

Design
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www.farstrup.nl

Farstrupvej 21 DK-5471 Søndersø

Tel: + 45 6383 8383


