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Børge Mogensen var en av de mest innflytelsesrike figurene når det gjaldt å definere moderne dansk
design, og han likte å skape beskjedne møbler som beriket folks hverdagsliv. Praktisk og holdbar
design som gjenspeiler hans mesterlige sans for proporsjoner var nøkkelfaktorer i hans jakt etter rene,
funksjonelle møbler.
Mogensen-bordene viser vekten han la på enkle, deklarative linjer og lidenskapen hans for å bruke
trematerialer.
Vi har tatt dette med i betraktningen og er stolte over å føye til moderniserte versjoner av tre av
Mogensens mest populære trebord – i lengre størrelser.
Mogensen C18-bordet, designet i 1947.
Rene linjer som ligner de klassiske shakerstilene, setter standarden for et vakkert, slitesterkt bord til
måltider eller møter. Stoler av alle bredder kan brukes. Utskårede ben og elegant buete ender møtes
i dette heltrebordet av eik som er laget for å vare. Det nåværende C18-modellen er 140/180 cm lang,
mens den nye versjonen er 220 cm lang. Utforsk mer her.
Mogensen 6384-bordet, designet i 1958.
Diagonale linjer fungerer som diskrete støtter under dette slitesterke bordet i massiv eik, som har
en sterk, men stillferdig tilstedeværelse, og med upåklagelig konstruksjon av de sylindriske bena.
Perfekt for servering eller møter, i en størrelse som har plass til tre stoler på hver side. Den nåværende
6284-modellen er 180 cm lang, og den nye 6384-modellen blir hele 250 cm. Utforsk mer her.
Mogensen 6386-bordet, designet i 1964.
Ekstra store planker av massiv eik skaper et kraftig budskap inspirert av shakerstilen, slik at stoler av
alle bredder kan brukes. Det er et solid, enkelt, slitesterkt bord som er skapt for liv, og som er ideelt til
servering eller møter. Den nåværende 6286-modellen er 195 cm lang, og den nye 6386-modellen er 245
cm. Utforsk mer her.

“Jeg streber etter å strekke grensene for mulighetene til både materiellet og
formen så langt som mulig.”
- Børge Mogensen

Den lengre serien av Mogensen-bord vil være tilgjengelig hos Fredericia fra marts 2019.
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PRISER OG MÅL
Mogensen C18-bord | L: 220 cm, B: 90 cm, H: 73 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 41.243 NOK
Mogensen 6384-bord | L: 240 cm, B: 90 cm, H: 73 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 46.243 NOK
Mogensen 6386-bord | L: 245 cm, B: 97,5 cm, H: 73 cm
Veil. Pris inkl. MVA: fra 53.743 NOK

MATERIALER
Tre

| Såpebehandlet eik, oljert eik, røkt eik oljert

—

OM FREDERICIA
Det familiedrevne selskapet Fredericia har siden grunnleggelsen i 1911 bygget opp en sterk tradisjon
for vakkert håndverk og nyskapende design, utviklet i tett samarbeid med en krets av internasjonalt
anerkjente designere.
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