
Genialt multimøbel bryder grænser

 

Med det nye multimøbel Tray-Sit® bryder den danske møbel-

virksomhed Farstrup Furniture de gængse rammer for, hvad 

et møbel er. Som navnet antyder er Tray-Sit® nemlig både et 

bord, en velpolstret taburet, en bakke og en fodskammel i et 

og samme møbel.

 

En lejlighed eller et mindre hus kan hurtigt blive fyldt op med 

møbler, nips og andre gode fund. En flytning fra et større 

hus til en mindre lejlighed i byen giver måske lidt problemer. 

Pladsen er trang, og det kalder på innovation og kreativt mod.

 

I samarbejde med det anerkendte og prisvindende design-

bureau Acer Design har Farstrup Furniture taget udfordringen 

op og designet et nyt multimøbel, der kan overraskende 

meget, og derfor er ideel de steder, hvor pladsen kan være 

trang.

 

Kvalitet og håndværk skaber glæde

Det smukke bakkebord Tray-Sit® er traditionelt dansk møbel-

håndværk med mange flotte detaljer. Stellet er fremstillet i 

massivt egetræ med en bakke i formspændt egefinér med 

enten en hvid eller egelamineret overflade. Og ønsker man 

at forvandle bordet til en taburet, kan man glæde sig over 

at sidde på en hynde i kvalitetsskum og en polstring i enten 

blødt læder eller en smuk tekstil.
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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 Acer Design:
• Acer Design er et prisvindende designbureau med den anerkendte designer Erik Simonsen i spidsen.
• Erik Simonsen der sammen med Justus Kolberg udgør designduoen Erik Simonsen Design, har 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 

Tray-Sit® er kvalitetshåndværk
hele vejen rundt.
 
Design for alle
Mange funktioner skræmmer måske nogle, 
der tænker, at tanken sikkert er god, men at 
møblet er alt for besværligt, at bruge i daglig-
dagen. Men Tray-Sit® er både genialt tænkt 
og let at bruge. Det kræver nemlig kun en 
enkel håndbevægelse at forvandle det smukke 
bakkebord til en ekstra og behagelig sidde-
plads. Tray-Sit® kan derfor let anvendes af alle, 
små som store, unge som ældre.
 
Tray-Sit®, er et allround multi- designmøbel, 
der med stilfulde runde former står elegant 
i stuen, loungen, værelserne eller der, hvor 
der er behov for et eller et hvil eller måske en 
kaffepause..
 
Fire funktioner i ét møbel
Den fynske møbelfabrik Farstrup Furniture 
har siden 1910 fremstillet kvalitetsmøbler, og 
med et af de nyeste skud på stammen sætter 
de scenen for forandring og nytænkning i 
miniformat. Tray-Sit® fylder ikke meget men 
overrasker ved at kunne forvandles til fire unikke 
og selvstændige møbler og er på baggrund af 
møblets nytænkende og innovative karakter 
blevet klassificeret som registreret varemærke.

Tray-Sit®

Vejledende udsalgspris:

Farstrup Furniture, Tray-Sit®  
Fra 2.800 DKK ex. moms. 

Fremstillet i massivt egetræ med en bakke i form-
spændt egefinér med enten en hvid eller egelamineret 
overflade er det smukke bakkebord Tray-Sit® udtryk 
for traditionelt dansk møbelhåndværk med mange 
flotte detaljer.

Tray-Sit® er blevet klassificeret som registreret vare-
mærke på baggrund af møblets nytænkende og in-
novative karakter med de mange funktioner samlet 
i et. Tray-Sit® får smukt følgeskab af stolen Stag, som 
også er resultatet af samarbejdet mellem Farstrup 
Furniture og Acer Design.

I samarbejde med det anerkendte og prisvindende 
designbureau Acer Design har Farstrup Furniture 
designet et nyt multimøbel, der kan være et bord, en 
velpolstret taburet, en bakke og en fodskammel. Tray-
Sit® er ideel de steder, hvor pladsen kan være trang.

_

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


