
MAGNUS OLESEN PRÆSENTERER SINE NYESTE DESIGNS 
TIL STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2019

Siden 1937 har Magnus Olesen fremstillet møbler i et funktionelt, unikt og æstetisk design 
– med produktion i Danmark. På Stockholm Furniture Fair i februar 2019 præsenterer
Magnus Olesen sine nyeste designs og klassiker i nye klæder.

MODEL 107, DESIGNET AF IB KOFOD-LARSEN
Model 107 blev designet i 1950’erne og oprindeligt produceret af Magnus Olesen i 1956. Stolens detaljer afspejler det originale, klassiske design 
fra Danish Modern æraen. Stolen repræsenterer Ib Kofod-Larsens designtilgang, når den er bedst: at designe en behagelig, lidt fyldig loungestol og 
alligevel give den et elegant og let look, så det tunge kommer til at virke let.
I respekt for det originale design og håndværk blev stolen relanceret i en klassisk version i egetræ, valnød, teak og læder.
Designet er opdateret med yderligere farvede varianter i sort, grå og terrakotta, der taler til den moderne designelsker. 

MODEL 107 2-SEATER, DESIGNET AF IB KOFOD-LARSEN
Model 107 blev oprindeligt designet både som lounge stol og 2-seater variant. I kombination giver begge en optimal mulighed for at indrette et 
loungeområde i en klassisk, men samtidig moderne stil.  
Vi viser relanceringen af 2-seateren første gang på Stockholm Furniture Fair – i kombination med lounge stolen.

København, Februar, 2019
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FREYA, DESIGNET AF SAYS WHO
Freya stolens design er rodfæstet i det klassiske danske møbeldesign, men fortolket til nutidens standarder. En moderne træstol,  
som overrasker med en overflod af underspillede detaljer, der fremhæver den høje håndværksmæssige kvalitet, som stolen besidder. 

Freya serien bliver nu udvidet med en Swivel version som kan bruges i kombination med arbejdsbord såvel som mødebord.  
Med sit flotte design passer den også perfekt til arbejdsstedet derhjemme.

Ud over det viser vi Freya stolen med nye armlæn.

FREYA MED ARM

FREYA SWIVEL
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FREYA LOUNGE + FREYA COFFEE TABLE

FREYA LOUNGE MED NY FREYA COFFEE TABLE, DESIGNET AF SAYS WHO
Freya Lounge fremtræder moderne med sin dynamiske linjeføring og elegante profil. Stolens lavere højde, brede sæde og lounge hældning giver 
stolen en enestående siddekomfort. Kombineret med det enkle, smukke design giver det stolen et væld af forskellige anvendelsesområder
som lounge og foyer områder. 

Freya Coffee Table, som passer perfekt til Freya Lounge stolene, er nu blevet tilføjet Freya serien. Rodfæstet i klassisk dansk møbeldesign
fremstår bordet moderne med sine dynamiske linjer og sit klare profil. Bordet fås i tre størrelser og flere forskellige materialer at vælge imellem, 
som giver muligheden for at komplementere alle loungeområder.

Med de nye varianter er Freya serien blevet udvidet, så serien kan anvendes i endnu flere områder i samme designudtryk. 
Ud over det viser vi nye varianter af vores Pause stole og Butterfly Swivel samt forskellige variationer af vores klassiker.

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 møbel- 
virksomhed, der udvikler og producerer funktionelle designmøbler af høj kvalitet og holdbarhed i Danmark.

DANSK DESIGN SIDEN 1937
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FOTOS TIL DOWNLOAD: 
https://www.flickr.com/photos/magnusolesen/albums/72157678486794578
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