


Vi har bygget stole siden 1918

Hos Farstrup Furniture håndbygger vi kvalitetsmøbler - skabt af mennesker 
til mennesker. I mere end 110 år har vi produceret møbler af nøje udvalgte 
organiske materialer, der forarbejdes af passionerede håndværkere med 
kærlighed til træ og sans for detaljen.

Vores håndværkere, udviklere og designere arbejder tæt sammen gennem 
hele processen når en stol udvikles fra stamme til stue. Det sikrer, at vores 
møbler altid bliver skabt med en særlig respekt for unikke behov, miljø og 
bæredygtighed.

Fælles for alle møblerne er et grundlæggende princip om kompromisløs 
kvalitet, hvor materialer og håndværk forenes med design og siddekomfort.

Farstrup Furnitures historie går helt tilbage til 1910

Dengang startede virksomheden som et savværk, der producerede 
træsveller. I 1918 begyndte vi at udnytte resttræ fra svellerne til at bygge stole. 
Siden da har vi fremstillet millioner af stole i bedste kvalitet.
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Individuelle muligheder og 
Unikke behov

Vi er alle forskellige 

Mennesker er ikke ens. Vi har alle 
forskellige ønsker og forskellige 
behov. Tidens fokus på det indviduelle 
stiller krav til unikke muligheder og 
løsninger. 

Det gælder også de stole, vi sidder i. 
Derfor har vi hos Farstrup Furniture 
specialiseret os i at skræddersy 
kvalitetsstole efter individuelle ønsker 
og behov.  

Vi sætter en ære i at give vores 
kunder mulighed for personlige 
tilvalg både i form af tilpasning og 
dessignmæssigt udtryk. 

Årtiers dialog med kunderne

Farstrup Furniture har Danmarks 
bredeste produktprogram med 
individuelle og fleksible stole. Det 
sikrer, at også mennesker med fysiske 
udfordringer kan sidde behageligt og 
nyde hverdagens velvære.

De enkelte modellers design og 
funktionalitet er resultat af de 
omfattende og værdifulde erfaringer, 
vi gennem årtier har høstet i den 
tætte dialog med kunderne. 

En dialog, som ikke blot er en naturlig 
del af vores arbejdsmåde, men faktisk 
er en grundlæggende forudsætning. 
Kun på den måde kan vi fortsat 
udvikle og bygge de unikke stole, som 
opfylder den enkeltes helt unikke 
behov.
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Stag W
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Håndværk
Vågne øjne og erfarne hænder
Hos os er høj kvalitet ikke en 
valgmulighed men en forudsætning. 
Vi brænder for fordybelsen og 
ansvarligheden ved at følge stolen 
tæt gennem hele processen 
fra træudskæring til pudsning, 
lakering, polstring og samling. Når 
det kommer til forståelsen for et 
ædelt materiale som træ, kan ingen 
maskiner hamle op med vores 
håndværkeres vågne øjne og erfarne 
hænder.

Vi holder vores stole i hånden hele 
vejen, og når vi bygger en stol, er der 
ikke tale om maskinproduktion. 

Alle råvarer og råstoffer forkæles i 
forarbejdningen, når vi klipper, syr 
og blander lak. Alt bliver gjort fra 
bunden, for at vi bevarer kontrollen 
over de organiske materialer, vi 
arbejder med, så vi kan skabe unikke 
resultater. 
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Vi har udvalgt tekstiler med høj 
slidstyrke og lysægthed, som fås i et 
utal af farver. Det er din garanti for, at 
møbeltekstilet holder i mange år. 

Vi tilbyder to typer læder, der ligeledes 
fås i mange farver. 
Savanne - som er en eksklusiv 
semianilin og Ultra - der er utrolig let at 
rengøre med sin beskyttede overflade. 
Fælles for de to typer læder er den høje 
kvalitet.

Stolene produceres i olieret eg og 
bøg samt i et udvalg af bejdsede og 
lakerede overflader. Du sammensætter 
materialerne udfra dine ønsker.

Bøg

Sørensen Leather

Eg

Stof, læder og træfarver
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Nakkestøtte

Rygstøtte

Lændestøtte

Siddevinkel

Sædedybde

Sædehøjde

Komfort
Stole med siddekomfort i særklasse

Hos Farstrup Furniture mener vi, at stole er til for at sidde i. Alle vores stole er 
udviklet med udgangspunkt i vores store faglige indsigt i kroppens anatomi 
og fysiologi. Derfor kan vi imødekomme forskellige behov, ønsker og krav til 
at sidde godt.  

Alle stole fra Farstrup Furniture er bygget til at give optimal siddekomfort 
- uanset om du søger en særligt tilpasset hvilestol, en skræddersyet 
funktionsstol eller en klassisk spisestuestol.

Vi designer vores stole og tilpasser dem udfra Farstrup princippet, så du 
altid har den bedst mulige sidekomfort.

FARSTRUP-PRINCIPPET
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Tray-Sit®
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Tray-Sit® 

Tray-Sit® 6590
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

10



Tray-Sit® 

Tray-Sit® er traditionelt dansk
møbelhåndværk med mange flotte
detaljer. Et multifunktionsmøbel, der både
er et bord, en velpolstret taburet, en bakke
og en fodskammel i et og samme møbel.
Nyd det smukke design og fleksibiliteten i
dit hjem.
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Nobel 8900 
Design: Ole Tornøe Olesen12



Nobel 8900

Nobel 8900 & 8990
Design: Ole Tornøe Olesen

Ædelt møbelhåndværk og de fine 
gennemførte detaljer skaber den perfekte 
harmoni mellem æstetik og fornemmelsen 
af at sidde godt. Trinløs justering af 
hvileposition og armlæn med et godt 
greb, samt et tidløst design er blot nogle af 
grundene til at vælge en Nobel stol.
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Nobel 8920
Nobel er fremstillet i eksklusivt egetræ med 
flotte detaljer. Nobel kan polstres med et 
bredt udvalg af de fineste kvalitetsstoffer 
eller læder efter eget valg, så den passer ind 
i din boligindretning og stil.
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Nobel 8920 
Design: Ole Tornøe Olesen 15



Bear L

Bear L 6500
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

Den smukke Bear er traditionelt dansk
møbelhåndværk med mange flotte detaljer.
Bear Lounge er udstyret med en fast lav ryg
og tilbyder solid støtte og høj siddekomfort.
De markante armlæn er med til at fuldende
følelsen af at sidde godt. 
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Bear R

Bear R 6510 & 6595
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

Bear er designet ud fra stolte værdier 
som professionelt håndværk, høj kvalitet 
og innovativt design. Bear Recliner er 
udstyret med en fleksibel høj ryg og tilbyder 
personlig nydelse og høj siddekomfort.
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Munin 6360
Design: Lise Vester18



Munin

Munin 6360
Design: Lise Vester

Stilrent design og sansestimulering går 
hånd i hånd i denne designgyngestol. Den 
skaber ro og er smuk i indretningen. 

Munin er en dansk designstol, der kombinerer funktion, æstetik og håndværk. 

Munin aktiverer med sine glidende bevægelse de naturlige 
afspændingsprocesser i kroppen. Det betyder, at effekten af at sidde i Munin 
gyngestolen, bare I 20-30 minutter, er beroligende - og derfor har en positiv 
indvirkning på mennesker med bl.a. demens, angst og stress.

Kan kombineres med tilhørende skammel, der også fås med glidefunktion.
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Plus 5960, 5900, 5910 & 6920
Design: Hans J Frydendal mDD20



Plus

Plus 6920, 5910, 5900 & 5960

Plus 5960, 5900, 5910 & 6920
Design: Hans J Frydendal mDD

En verden af plusser. 
Helt tilpasset dine ønsker og behov. 
Garanteret komfort i hverdagen. 
Frihed til at vælge det du har lyst til 
og som passer til dig. 
Tid til forkælelse.

21



Plus 5900 

Plus 5900 & 0710
Design: Hans J. Frydendal MDD

Én stol, utallige valg. 
Gennemtænkte detaljer. 
Solidt møbelhåndværk.
Denne Plus kan fås med 
sædeløft. 
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Plus 5960

Plus 5960 & 5990
Design: Hans J. Frydendal MDD

Denne model har høj ryg og 
kvaliteten er til vedvarende 
glæde for dig. Ny energi med 
et velfortjent hvil.
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Plus 5910 Plus 5980

Plus 5980 & 5990
Design: Hans J. Frydendal MDD

Denne model er med drejefod og 
et utal af tilpasningsmuligheder.
Frihed til at vælge lige præcis det 
du drømmer om. 
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Plus 5910 & 5990
Design: Hans J. Frydendal MDD

Plus 5910 
Med de mange træfarver samt et 
meget stort udvalg af kvalitetstekstiler 
og -læder har du altid muligheden for 
at matche din eksisterende indretning 
eller sætte dit personlige præg - få en 
stol efter dit ønske.
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Plus 5920 

Plus 5920
Design: Hans J. Frydendal, MDD.

Denne model har en rund lav stoleryg og 
der er mulighed for armbakker. design 
og siddekomfort i særklasse. få en Plus 
tilpasset individuelt til dig - efter dine 
ønsker og behov.
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Plus 5060
Denne Plus har lang fodhviler. Til 
glæde og velvære. Frihed til at vælge 
lige præcis det du drømmer om.

Plus 5060
Design: Hans J. Frydendal MDD
Motorer er tilvalg.
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Plus Sofaserie
Design: Hans J Frydendal MDD28



Plus Sofaserie

Plus 5031

Plus 5021 Plus 5011
Plus Sofaserie
Design: Hans J Frydendal MDD

Sofagruppe og hvilestole i samme 
lette design. Sammenhæng i 
indretningen med klassiske linjer. 
I den sædehøjde, der passer dig. 
Glæden ved kvalitet – både for krop 
og sjæl.
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Plus 5920 & 0740
Design:  Hans J Frydendal MDD

Få særlige funktioner som manuelt 
sædeløft bygget ind i din næste 
Plus hvilestol, udfra dine ønsker og 
behov.

Plus sædeløft

Plus sædeløft
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Plus 5900 & 0736
Design:  Hans J Frydendal mDD

Plus sædeløft
Hvilestolen fås også med el-sædeløft. Få
denne- og mange andre særlige funktioner
bygget ind i din næste hvilestol, udfra
dine ønsker og behov.
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Multiplus

Multiplus 5040
Design: Hans J Frydendal MDD

Denne model er med lang fodhviler og 
2-delt stel. Den har mange tilvalg, der kan 
hjælpe dig, der har funktionsnedsættelse. 
Med samme mulighed for frit at vælge 
designudtryk.
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Home-line 6311 
Design:  FF Design

Home-line
Få særlige funktioner som motorer & hjul
bygget ind i din næste hvilestol. 
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Cantate 6011 & 6009
Design: Hans J. Frydendal MDD34



Cantate 6011

Cantate 6011

Fingersamlinger og fantastisk 
siddekomfort. Blød og indbydende. 
Gedigent håndværk. Vedvarende 
glæde. Tilpasset dine ønsker.
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Cantate 6000

Stolen med indbygget nakkepude, 
hvor godt design og funktion 
spiller sammen. En stol skal ikke 
blot være til stede, men være en 
del af rummet. Vælg farver og 
materialer, som skaber dit hjem. 
Nyd omgivelserne i en hvilestol af 
bedste kvalitet og design.
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Cantate 6000 & 6009
Design: Hans J. Frydendal MDD 37



Edge 7900 & 7990
Design: FF design

Edge 7900 Edge med klassiske linjer. Solidt 
snedkerhåndværk. En god hvilestol, i 
den farve og det stof, der passer dig.
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Edge 7910

Edge 7910 & 7990
Design: FF design

Edge med stilrent design og god 
komfort. Træets egenskaber og struktur 
fremhæves med stellets skarpe 
udformning. Gennem ønsker og behov 
skaber vi din stol.
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Casa

Casa 5197 & 5135

Klassiske linjer og solidt 
snedkerhåndværk. En god hvilestol 
med indbyggede armbakker – i den 
farve og det tekstil eller læder der 
passer dig.

Uden knapper og keder.40



Applaus 5610 & 5699
Design: FF design

Applaus Enkelt design.
Et let valg.
Tilbydes i 5 gode klassiske farver.
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Scala 6411 
Design: FF design42



Scala 5412

Scala

Scala 6411 
Design: FF design

Scala-serien har en lethed med de smalle 
armlæn og fingerssamlinger. Komplet 
indretning af din stue. Kombiner det 
komfortable med det elegante. Til daglig 
glæde.
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Stag S

Stag S 2500
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

Denne stabelstol har krom stel. Her er der
hverken gået på kompromis med design
eller materialevalg. Siddekomfort og
funktionalitet går hånd i hånd i denne stol.
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Stag W

Stag W 2550
Design: Erik Simonsen mDD & Justus kolberg

Stabelbar spisebordsstol med træstel, der 
får æstetik og god siddeoplevelse til at gå 
op i en højere enhed. Stag fås både med og 
uden polster.
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Stag S
Design: Erik Simonsen mDD & Justus Kolberg

Det handler om
Livskvalitet

Design
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www.farstrup.dk

Farstrupvej 21 DK-5471 Søndersø
Tel: + 45 6383 8383


