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Kwaliteitsmeubilair
Handgemaakt door mensen voor mensen

Bij Farstrup Furniture maken we kwaliteitsmeubilair met de hand – gemaakt door 
mensen, voor mensen.

Wij produceren al meer dan 100 jaar stoelen en meubilair van zorgvuldig 
geselecteerde organische materialen en vervaardigd door gedreven vakmensen 
met liefde voor hout en oog voor detail.

Er is veel veranderd sinds de oprichting van ons bedrijf. Dankzij onze uitgebreide 
ervaring, expertise en diepe wortels in de klassieke Deense ontwerp- en 
handwerktradities geven we nog steeds vorm aan de toekomst.

Onze meubelmakers, medewerkers en gelieerde ontwerpers werken nauw samen 
tijdens het hele proces, van boomstam tot stoel. Dit zorgt ervoor dat ons meubilair 
altijd wordt gemaakt met speciale focus op de unieke behoeften van de mens, 
trends en duurzaamheid.
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Onze nalatenschap
Farstrup Furniture maakt al stoelen sinds 1918

technieken verfijnd en hebben we 
inmiddels al miljoenen stoelen van de 
hoogste kwaliteit vervaardigd.

En in de loop van de tijd is de 
productie uitgebreid naar meubilair 
voor congressen, hotels en 
instellingen. 

Tijdens de jaren 70 ontdekten we 
een grote, onvervulde behoefte in 
de markt, namelijk fauteuils voor 
mensen met speciale zitbehoeften. 
Daarom lanceerden we onze eerste 
functionele fauteuil die sindsdien 
zijn uitgegroeid tot een brede en 
gevarieerde collectie die past bij 
vrijwel elke zitbehoefte.  

De geschiedenis van het bedrijf 
gaat helemaal terug naar 1910. Het 
bedrijf begon als een houtzagerij 
die dwarsliggers produceerde 
voor de snel uitbreidende Deense 
spoorwegen. 

De locatie in Farstrup, dichtbij het 
prachtige bos van Langesø ten 
westen van Odense leende zich 
hiervoor perfect in een tijd waarin 
de gevelde boomstammen werden 
getransporteerd met paard en 
wagen.

In 1918 startten we met het maken 
van stoelen van het overgebleven 
hout. Sindsdien hebben we onze
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Handwerk
Scherpe ogen en 
ervaren handen
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We hechten tijdens de productie 
enorm veel waarde aan alle 
grondstoffen, het snijden en naaien 
en het mengen van onze lakken. 
Alles begint vanaf nul zodat we 
controle houden over de organische 
materialen waarmee we werken. Zo 
kunnen we unieke resultaten creëren.

Alleen een getraind oog vindt 
knoesten, splinters of kleurverschillen 
in het hout. En alleen ervaren 
vakmensen weten wanneer extra 
polijsten nodig is. 

Als het gaat om het begrijpen van 
organisch materiaal als hout, zijn 
er slechts weinig technologische 
oplossingen die net zo goed 
presteren als het scherpe oog en de 
ervaren handen van onze vakmensen.

Voor ons is hoge kwaliteit niet een 
keuze, het is een gegeven. We lopen 
de kantjes er nooit af, we maken elke 
individuele fauteuil van de beste 
materialen en letten op de kleinste 
details. 

We worden gedreven door onze
 toewijding en gevoel van 
verantwoordelijkheid en volgen 
de fauteuil nauwgezet gedurende 
het hele proces, van het begin 
tot het eind. Wij vinden dat goed 
handwerk betekent dat we de 
kwaliteit garanderen van zelfs de 
kleinste details van het product. Van 
houtsnijwerk, polijsten, lakken en 
bekleden tot montage. 

De fauteuils zijn gedurende het hele 
vervaardigingsproces in onze handen 
en als we een fauteuils bouwen, 
gebeurt dit met de hand, nooit met 
een machine.
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Sørensen LeatherGabriel Kvadrat

Kleuren van stoffen, leer en hout

We selecteren stoffen met hoge 
slijtagebestendigheid en lichtechtheid. Dit 
is uw garantie dat de stof vele jaren lang 
meegaat. 

We bieden twee soorten leer. Savanne – 
een prachtige semi-aniline leer en Ultra – 
ongelooflijk eenvoudig te reinigen dankzij 
de beschermende laag. Voor beide soorten 
leer geldt dat ze van hoge kwaliteit zijn.

De stoelen worden geproduceerd in eiken 
en beuken met een selectie van geolied, 
beitsen en lakken.

Eiken

Beuken
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FARSTRUP PRINCIPE

Comfort
Fauteuils om prettig in te zitten

Bij Farstrup Furniture geloven we erin dat u prettig moet zitten in een 
fauteuil Al onze fauteuils worden ontwikkeld op basis van diepgaande kennis 
van de behoeften van het lichaam en het belang van goed zitten.

Alle stoelen van Farstrup Furniture zijn vervaardigd om optimaal zitcomfort 
te bieden – ongeacht of u op zoek bent naar een speciaal aangepaste 
relaxfauteuil, een op maat gemaakte functionele stoel of een klassieke 
eetkamerstoel.

We ontwerpen onze fauteuil  zodanig dat u altijd het best mogelijke comfort 
ervaart.

Neksteun

Rugsteun

Lendesteun

Zithoek

Zithoek

Zithoogte
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Individuele mogelijkheden

We zijn allemaal anders 

Geen enkel mens is hetzelfde. We hebben allemaal verschillende wensen 
en behoeften. We willen allemaal ons eigen leven leiden en willen onze 
eigen draai geven aan het leven.

De hedendaagse focus op het individu vraagt om unieke mogelijkheden 
en oplossingen. Dit geldt ook voor de fauteuils waarin we zitten. Daarom 
specialiseren wij ons bij Farstrup Furniture in op maat gemaakte 
kwaliteitsfauteuils die voldoen aan de individuele wensen en behoeften. 
We doen dit omdat we de fysieke behoeften van mensen herkennen en 
vooropstellen, dat is ons beroep. 

We zijn er trots op dat wij onze klanten de mogelijkheden bieden om 
persoonlijke keuzes te maken.
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Unieke behoeften
Jaren van overleg met klanten

Het ontwerp en de functionaliteit van 
de individuele modellen is het
resultaat van jarenlange en 
waardevolle ervaring die we in de 
afgelopen eeuw hebben opgedaan 
en in nauw overleg met onze klanten.

Overleg is niet alleen een natuurlijk 
onderdeel van onze werkwijze, maar 
zelfs een basisvereiste. Het is de enige 
manier waarop we kunnen doorgaan 
met het ontwerpen en vervaardigen 
van unieke fauteuils die voorzien in 
de unieke behoeften van elke mens.

Een thuis is meer dan de som van de 
afzonderlijke kamers. Het is een
speciale plek waar u ruimte wilt om 
uzelf te kunnen zijn en uw 
persoonlijkheid tot uitdrukking kunt 
laten komen. En het maakt niet uit 
of u in een huis, een appartement, 
bejaardenhuis of helemaal ergens 
anders woont. 

Farstrup Furniture heeft een breed
productenprogramma met 
individuele en flexibele fauteuils. Dit 
zorgt ervoor dat mensen met fysieke 
uitdagingen ook comfortabel kunnen 
zitten en elke dag gemak ervaren.
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Nobel 8900
Design: Ole Tornøe Olesen

10



Nobel
Nostalgische charme en goed doordacht 
technische kenmerken. Hier wordt de 
maximale focus gelegd op het plezier van 
goed zitten. Traploze aanpassing van de 
rustpositie en armleuningen met een goede 
grip, zijn slechts enkele redenen om voor de 
Nobel te kiezen.
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Nobel
Nobel is gemaakt van exclusieve eiken met 
veel details. Kies de kwaliteit stof of leer die bij 
u en uw woonkamer past.
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Nobel 8920 + 8990
Design: Ole Tornøe Olesen
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Edge 7900 + 7990
Design: FF design
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Edge 7900 + 7990
Design: FF design

Edge

Edge 7900

Edge, een stijlvol ontwerp en veel 
comfort. De houtstructuur en kenmerken 
van de boom worden benadrukt door de 
scherpe vormgeving.
Wij maken uw stoel volgens uw wensen 
en behoeften. 
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Edge 7910

Edge
Klassieke lijnen en degelijk vakmanschap. 
Een goede relaxfauteuil of een compleet 
interieur, in de kleur en stof die bij u past. 

Met de grote keuze aan houtkleuren en 
kwaliteitsstoffen en leer, heeft u altijd 
de mogelijkheid om uw meubel aan uw 
bestaande interieur aan te passen. 
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Edge 7910 + 7990
Design: FF design
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Cantate 6011 + 6009
Design: Hans J. Frydendal MDD
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Cantate

Cantate 6011

Mooie houtverbindingen en een 
fantastisch zitcomfort. Zacht en 
uitnodigend. Echt vakmanschap. 
Blijvend plezier. Maatwerk: 
aangepast aan uw wensen. 

19



Cantate
De stoel waarbij een mooi design en functionaliteit 
samengaan. Een stoel moet niet alleen op zichzelf 
staan maar een deel van het interieur vormen.
Kies kleuren en materialen om uw thuis te creëren. 
Geniet van uw omgeving in een relaxfauteuil van de 
beste kwaliteit en het mooiste design. 

20



Cantate 6000
Design: Hans J. Frydendal MDD
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Scala 6411+6490
Design: FF design
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Scala 6411+6490
Design: FF design

Scala 5413+5411

Scala
Met een meubel dat is 
aangepast aan uw behoeften, 
zit u comfortabel en dat nog 
voor lange tijd. Combineer 
comfort met elegantie. Voor 
dagelijkse vreugde. 
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Plus Serie
Design: Hans J. Frydendal MDD
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Plus

Plus 6920, 5910, 5900 & 5960

Plus 5920

Een wereld met alleen maar 
pluspunten. Volledig aangepast 
aan uw wensen en behoeften. 
Gegarandeerd comfort in het 
dagelijks leven. Vrijheid om 
te kiezen wat u wilt. Tijd voor 
verwennerij. 
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Plus 5060
Design: Hans J. Frydendal MDD
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Plus 5960 + 5990

Plus
Eén stoel, talloze keuzes. 
Doordachte details. Degelijk 
vakmanschap. U zult blijven 
genieten van de kwaliteit. 
Nieuwe energie opdoen na 
een welverdiende rust. 
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Plus 5021 + 5060 + 5011 

Plus

Met de grote keuze aan houtkleuren en 
kwaliteitsstoffen en leer, heeft u altijd 
de mogelijkheid om uw meubel aan uw 
bestaande interieur aan te passen. 

Bankstel en relaxfauteuil in 
hetzelfde lichte ontwerp. Met de 
zithoogte die bij u past. Klassieke 
lijnen met een klassieke stof 
misschien. De vreugde om de 
kwaliteit, zowel voor lichaam en 
geest. 
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Plus 5910
Design: Hans J. Frydendal MDD
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Plus 5980
Design: Hans J. Frydendal, MMD.

Plus Vrijheid om precies te kiezen waar 
je van droomt.
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Plus 5970
Design: Hans J. Frydendal MDD

31



Casa

Casa 5197 + 5135

Klassieke lijnen en solide 
timmerwerk: vakmanschap. 
Een goede relaxfauteuil of een 
compleet interieur - in een hout 
kleur en bekleding die bij u past. 

Zonder knoppen en biezen
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Applaus 5610 + 5699
Design: FF design

Applaus Eenvoudig ontwerp.
Een gemakkelijke keuze.
Verkrijgbaar in vijf mooie klassieke 
kleuren. 
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Munin

Munin
Design: Lise Vester

Nieuw design schommelstoel.
Stijlvol ontwerp en sensatie-stimulatie gaan 
hand in hand.

De grote schermen kunnen een serene ruimte creëren die stimuli van 
ruis en andere externe afleidingen vermindert. De swing-functie klapt 
gemakkelijk heen en weer in een kalm ritme - een functie waarvan 
wordt gedacht dat deze een kalmerend effect creëert als het ritme de 
hormonen in het lichaam verhoogt die ons ontspannen.

Munin is een Deense designstoel die functie, esthetiek en 
vakmanschap combineert. 
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No. 210r
Design: Th. Harlev

Design
Het gaat om de 
kwaliteit van leven
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Bezoek ons op www.farstrup.dk

Farstrupvej 21 DK-5471 Søndersø
Tel: + 45 6383 8383


