
                        

 

Magnus Olesen - Danish Royal Visit til Japan 

Tokyo 10th-13th October, 2017 

Design Ikoner - Made in Denmark, build to last.  

Magnus Olesen har siden 1937 fremstillet funktionelt, slidstærkt, og samtidigt æstetisk design - Made in Denmark. 

I år deltager Magnus Olesen i Det Kongelige Besøg til Japan og repræsenterer hermed dansk møbeldesign på det 
japanske marked. 

I de sidste 30 år har virksomheden været til stede i Japan gennem flere projekter. Designmøbler fra Magnus Olesen 
kan i dag ses på flere offentlige steder som Toyonaka City Hospital, Osaka, Showa Hospital, Kanagawa og Tsurumi 
College, Kanagawa.  

Magnus Olesen har siden 2016 samarbejdet med japansk Axona Aichi på det japanske marked - virksomheden er 
eksklusiv distributør af Magnus Olesen møbler i Japan. Samtidig optræder Magnus Olesen som eksklusiv importør for 
Axona Aichi i Skandinavien. Med fokus på at skabe kulturelle rum til områder hvor mennesker møder, passer Axona 
Aichi ideelt til Magnus Olesens markedstilgang. Begge virksomheder tror på veludformede produkter af langvarig 
kvalitet. 

Med den nye lancering af Butterfly Lounge Classic i 2017 sætter Magnus Olesen endnu et design højdepunkt – og 
udvider sin meget succesfulde Butterfly-serie med et til medlem. 

Butterfly-serien blev lanceret i 2013 og har vist sig at være meget populær på flere markeder - herunder Japan. Med 
sin funktionalitet, enkle linjer og materialer af høj kvalitet repræsenterer Butterfly-serien det bedste danske design og 
håndværk. 

Butterfly Lounge Classic er baseret på den samme skal som de øvrige medlemmer af serien men har et lavere og 
bredere sæde for at give ekstraordinær komfort. Med sin traditionelle retro-inspirerede stæl repræsenterer den 
klassisk dansk design - enkelt og smukt. 

Butterfly-serien vil tilføje til de allerede succesfulde produkter i Japan, som den klassiske 8000-serie og Session.  

Magnus Olesen A / S udvikler og producerer møbler af høj kvalitet i samarbejde med nutidens førende designere og arkitekter. Resultatet er 
funktionelt, æstetisk og unikt design, der er med til at fremhæve og løfte de rum, det er en del af - uanset om det er i mindre indretninger eller store 
konceptuelle arkitektur- og designløsninger. 

Virksomheden blev grundlagt i 1937 af Magnus Olesen med en stærk tro på dansk håndværk siden da. Det er i dag en anerkendt møbelvirksomhed, 
der udvikler og producerer funktionelle siddemøbler og tilhørende borde af høj kvalitet og holdbarhed. 

axona AICHI har været dedikeret til at forbedre skønheden af rum over hele verden ved at tilbyde førsteklasses funktionelle møbler med førende 
designs på basis af rig erfaring og avanceret teknologi siden 1939. axona AICHI er nu fast besluttet på at skabe verdens førende design og kvalitet i 
at udvide deres forretning på det globale marked. 
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