
Ny designstol med kompromisløs komfort

Alle har ret til god komfort i et elegant design. Derfor 

har Farstrup Furniture og designer Ole Tornøe Olesen 

sammen designet en stol som tilbyder ergonomi i 

særklasse i stilrent design. Stolen har fået navnet Nobel 

og signalerer nye tider for den danske møbelfabrik.

Designer Ole Tornøe Olesen havde ikke behov for lang 

betænkningstid, da Farstrup Furniture kontaktede 

ham med ønsket om at udvikle en ny stol i fællesskab. 

Fordi Farstrup Furniture havde gennemgået et ejer-

skifte, lød opgaven på en stol, der på én gang er tro 

mod virksomhedens historie og samtidig varsler en 

ny retning for den mere end hundrede år gamle mø-

belfabrik.

”Farstrup Furniture har altid været synonym med 

dansk tradition, solidt håndværk og en umiskendelig 

komfort. Det er ingen nem opgave at leve op til de 

forpligtelser, som følger med Farstrup-brandet, men 

med Nobel-stolen er det lykkedes. Stolen tilbyder den 

velkendte komfort og individuelle tilpasning, mens 

designet er en videreudvikling og modernisering af 

Farstrups historie,” fortæller Ole Tornøe Olesen. 

Nobel
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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 Designeren:

• Ole Tornøe Olesen har til daglig base i Luxembourg og har gennem de seneste 23 år designet møbler for en  

 lang række forskellige virksomheder. 

Forhandlerinformation: 

www.farstrup.dk for information om forhandlere 

Resultatet af gensidig respekt 

For at bevare en genkendelighed har det været 

nødvendigt med et tæt samarbejde mellem Ole 

Tornøe Olesen og Farstrup Furniture gennem hele 

processen.

”Processen fra mine skitser til det endelige resultat 

har hele vejen været præget af tæt samarbejde 

mellem snedkerne hos Farstrup Furniture og mig 

selv. Vi har stor gensidig respekt for hinandens evner, 

og derfor kunne vi sammen skabe en stol, der på én 

gang respekterer møbelfabrikkens mangeårige arv 

og peger i en ny retning,” siger Ole Tornøe Nielsen.

Et marked i forandring

I de 23 år Ole Tornøe Olesen har designet møbler 

har han oplevet en designbranche og et marked i 

markant forandring.

”Der er sket et skred i forbrugernes holdning til 

sundhed og ergonomi, og dermed også til, hvad en 

komfortabel lænestol skal kunne, og hvordan den 

skal se ud. Det er blevet mere accepteret at have en 

ergonomisk stol i dag, men der er samtidig større 

krav til design og udseende. Ergonomiske møbler 

skal kunne indgå i stuen på lige fod med andre 

designmøbler, og det kan Nobel-stolen,” siger Ole 

Tornøe Olesen.

Nobel

Vejledende udsalgspriser:

Nobel 8920 med ører:
Fra 11.996 DKK ex. moms.

Nobel 8900 uden ører:
Fra 11.596 DKK ex. moms.

Nobel er en ny stol fra Farstrup Furniture og designer Ole 
Tonøe Olesen. Stolen forener ergonomisk komfort, dansk 
håndværk og stilrent design.

Nobel-stolen lanceres i to udgaver med en tilhørende skam-
mel, og Farstrup Furniture og Ole Tornøe Olesen har planer 
om at udvide Nobel-serien på sigt.

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


