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SIDEN 1937 HAR MAGNUS OLESEN A/S FREMSTILLET MØBLER I ET FUNKTIONELT,
HOLDBART, OG ÆSTETISK DESIGN – MED PRODUKTION I DANMARK. TIL 3DAYSOFDESIGN
I ÅR HOLDER MAGNUS OLESEN ÅBENT HUS I SHOWROOMET PÅ CHRISTIANSHAVN OG
DELTAGER OGSÅ I UDSTILLINGEN CHARLOTTENBORG HOTEL.
I udstillingen CHARLOTTENBORG HOTEL viser vi:

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.

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 i kombination med lounge stolen i LIBRARY/ READING ROOM området i udstillingen.

8000 SERIES, designet af Rud Thygesen & Johnny Sørensen

8000-serien er et designikon, produceret af Magnus Olesen siden 1980. Møblerne er baseret på en enestående
produktionsteknologi med en patenteret samling uden brug af skruer og dyvler, der gør møblerne utroligt
stærke og meget smidige trods deres lave vægt. Stolen stabler med 6 stk., mens taburetterne stabler
uendeligt.

XYLOFON, designet af Niels Jørgen Haugesen

Xylofon serien er en kollektion af udendørsmøbler, der kan bruges til både private og offentlige miljøer.
Kombinationen af stål og træ giver en følelse af både lethed og styrke i et enkelt og logisk formsprog.
Til serien hører stol, armstol, borde, bænke, solvogn og taburet/sidebord samt hynder. En klassiker i
tidløst design, som kun bliver smukkere med tiden.

Magnus Olesen A/S blev grundlagt i 1937 med en stærk tro på dansk design og håndværk.
Virksomheden er i dag et velrenommeret møbelfirma, der udvikler og fremstiller designmøbler af
høj kvalitet og holdbarhed.
Siden starten har Magnus Olesen altid arbejdet sammen med velrenommerede designere som
Ib Kofod-Larsen, Rud Thygesen & Johnny Sørensen og Says Who - på én gang tro mod sine design
rødder og samtidigt i takt med tidens udvikling. På grund af sin designhistorie har Magnus Olesen
opbygget en omfattende portefølje af både danske klassikere og moderne designs. I dag kan
Magnus Olesen designs ses i en lang række arkitektoniske projekter på kontraktmarkedet såvel som
i private hjem.
Magnus Olesen har altid været fokuseret på lang levetid og bæredygtighed - godt design, der holder.
Virksomheden har produktion i Durup, Danmark. Magnus Olesens Showroom er placeret i smukke
omgivelser på Christianshavn.
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