
Stilsikker stol inviterer til livskvalitet omkring bordet

Tradition og fornyelse går hånd i hånd, når den 
fynske møbelfabrik Farstrup Furniture udvikler en 
ny designstol i samarbejde med det internationalt 
prisvindende designbureau Justus Kolberg & Erik 
Simonsen mDD

Den stilrene og stabelbare stol Stag er designet 
ud fra et fælles afsæt om at skabe en moderne 
klassiker med høj siddekomfort, til middage, mø-
der og andre gode stunder omkring bordet.  

En god middag omkring spisebordet eller et læn-
gere forretningsmøde på kontoret. Det at kunne 
sidde behageligt i længere tid stiller store krav til 
stolens design og netop den udfordring har de to 
fynske samarbejdspartnere løst med den nye Stag 
stol.
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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 

Smuk designstol med stærk signatur

Stag er en rummelig stol med høj siddekomfort, 
men det betyder ikke, at der er gået på kom-
promis med designet - tværtimod. Med sit 
formspændte sæde i egefinér og et eksklu-
sivt armlæn i massiv dampbøjet egetræ ud-
stråler stolen elegance og gedigent dansk 
møbeldesign. Det organiske armlæn sender 
tankerne mod kronhjortens gevir, hvilket også 
har dannet inspirationskilde i tilblivelsen og 
navngivning af stolen. 

Stag-stolen er stabelbar og passer ind i alle 
miljøer, det kunne være den elegante stol ved 
møde/spisebordet, i konferencelokalet eller 
restauranten. Stag-stolen giver rumindretnin-
gen en høj grad af fleksibilitet.

Stag stolen fås i både ege- og bøgetræ, lige-
som det er muligt at vælge mellem træ- eller 
metalstel samt krom- eller sortlakerede ben. 

Stabelstol giver muligheder

Ud over komfort og design er der også tænkt 
funktionalitet ind i den stabelbare stol med de 
bløde kurver, der er håndlavet af professionelle 
møbelsnedkere på Farstrups egen fabrik på 
Fyn. 

Farstrups tradition for at lancere stabelstole 
af høj kvalitet bærer Stag på fornemmeste vis 
videre. Samarbejdet med udvalgte designere 
tilfører den mere end 110 år gamle møbelfabrik 
et friskt pust af designmæssig fornyelse. 

Stag

Vejledende udsalgspriser:
Stag-W med træstel:
Fra 3.396 DKK ex. moms.

Stag-S med metalstel:
Fra 3.272 DKK ex. moms.

Der er hverken gået på kompromis med design eller 
materialevalg i den nye stabelstol Stag fra danske 
Farstrup. 

De bløde kurver er en signatur for stabelstolen Stag, 
der får æstetik og god siddeoplevelse til at gå op i en 
højere enhed.

Den fleksible stabelstol Stag fra Farstrup er stolen til 
både middage, møder, lektier og lange samtaler. 

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


