
Sid trygt i ny stilfuld lænestol

Som en bjørn står den der og indbyder til fordybelse 

eller et hurtigt hvil. Den danske møbelfabrik Farstrup 

Furniture præsenterer nu en stærk møbelserie med 

det forpligtende navn Bear. Serien er designet i tæt 

samarbejde med Erik Simonsen og Justus Kolberg 

fra det internationale og prisvindende designbureau 

Justus Kolberg & Erik Simonsen mDD ud fra stolte 

værdier som professionelt håndværk, høj kvalitet og 

innovativt design. 

Gennem de seneste år har den fynske møbelfabrik 

Farstrup Furniture lanceret en række nye møbler. Det 

seneste skud på stammen er Bear - der er et stærkt 

statement af en møbelserie. Inspirationen til designet 

af Bear tager udgangspunkt i både klassisk dansk 

design og den vilde natur.  

”Alt design er jo på sin vis en videreførelse af eksis-

terende designtraditioner. Bear-stolen trækker tråde til 

Mogensens jagtstol og de amerikanske verandastole 

med store armlæn, men er samtidig også inspireret af 

den vilde natur og de organiske udtryk, man finder 
der. Det vigtigste er, at stolen er harmonisk og hviler i 

sig selv”, fortæller designerne

Bear
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Fakta om Farstrup Furniture:
• Farstrup Furniture er en mere end 100 år gammel møbelfabrik med både design og produktion på Fyn.
• Virksomheden fik i 2017 en ny ejerkreds og har siden da lanceret en række nye møbler med mere fokus på  
 design og kvalitet.

Fakta om Designerne:
• Justus Kolberg & Erik Simonsen mDD er en prisbelønnet designduo, sammen har de vundet en    
 lang række internationale designpriser blandt andet IDEA International Design Excellence Award, 2011 og   
 Best of Year Awards, 2010.

Forhandlerinformation: 

www.farstrup.dk for information om forhandlere 

Fanger øjet med sit solide udtryk

Serien, som består af en loungestol samt en 
lænestol med højere ryg og en fodskammel 
med navnet Cub, fanger straks øjet med sit 
stilrene formsprog og markante udtryk. Her er 
en stol, der kender sit værd og inviterer til en 
god sideoplevelse.

For at understrege seriens styrke og høje kva-
litet er Bear-serien fremstillet i klassisk egetræ.  

Fleksibilitet og personlig nydelse 

De to Bear-stole dækker hvert sit behov. Vælger 
man stolen Bear-R med den høje ryg, har man 
samtidig valgt fleksibilitet og personlig nydelse. 
Med et blidt tag i det elegante messinggreb 
kan stoleryggen nemlig lænes tilbage til lige 
præcis den position, der giver bedst støtte. 
Mens Bear Lounge med den faste og lavere ryg 
står stolt alene eller flere sammen og tilbyder 
solid støtte til lænd og ryg. 
Fælles for de to stole er behagelige og mar-
kante armlæn, der er med til at fuldende fø-
lelsen af bare at sidde godt.

Bear

Vejledende udsalgspriser:

Bear Lounge  
Fra 11.296 DKK ex. moms.

Bear-R (Recliner/høj ryg)
Fra 13.960 DKK ex. moms.

Den danske møbelfabrik Farstrup Furniture præsenterer 
en stærk møbelserie med det forpligtende navn Bear. 
Serien er blevet til i samarbejde med Erik Simonsen og Justus 
Kolberg fra det internationale og prisvindende designbureau 
Justus Kolberg & Erik Simonsen mDD

Bear-serien består af en loungestol, en lænestol og en skam-
mel ved navn Cub. Alle tre møbler er fremstillet i klassisk ege-
træ på den fynske møbelfabrik.  

Yderligere oplysninger:
Farstrup Furniture
Telefon: 6383 8383
Mail: info@farstrup.dk


