
En svensk bedrift med egen fabrikk i Småland 
der både produksjon og utvikling skjer. En pionér 
innen akustikk til arbeidsmiljøer. Utvikler produkter 
for å skape gode lydlandskaper til ulike type 
kontormiljøer.

Danerka er en dansk familiebedrift som siden 
oppstarten har vært en ledende leverandør  
av danskproduserte, arkitekttegnede møbler  
av høyeste kvalitet.

Sittemøbler beregnet for store innendørs  
områder. Formasjoner som kan tilpasses byggets 
utforming. Stor akustisk belysning som skaper  
en naturlig atmosfære, både visuelt og akustisk. 

Designer tilbehør til arbeidsplassen innen kabel-
håndtering, PC-oppheng, lamper etc. Condenser 
tilbyr sine kunder et kontormiljø som gjennom et 
utvalg proprietære produkter, med egne patenter 
knyttet til produktene.

Estetisk og godt design som skaper plass på  
skrivebordet. Løsninger for kabelhåndtering, 
skjerm og PC-oppheng samt knagger, lamper  
og mange ulike løsninger for sorteringssystem. 

Leverandør av skrivebord, komponenter og  
låssystemer.  Med innovativ, digital teknologi 
utvikler vi løsninger for våre omgivelser. 

Andreu World er en ledende internasjonal møbel-
produsent som ble etablert for over 60 år siden i 
Valencia, Spania. De er spesialister i store serier 
av sittemøbler og bord til kontorer, restauranter, 
private hjem og for utendørs bruk.

Lang erfaring og meget gode referanser. Tilbyr 
spesialløsninger med utgangspunkt i basis- 
kolleksjon, slik at du alltid kan være trygg på  
å få en skreddersydd løsning. Leverer til ship  
& offshore, kontor, helse & institusjon og hotell. 

Internasjonalt anerkjent. Lidenskap for design for 
framtidens konsepter. møblene er kombinasjon  
av funksjonalisme og enkel minimalistisk design.

Dansk produsent av stoler for undervisning og 
konferanse samt noe sittegrupper. Møbler er ikke 
bare et produkt, det er en del av din historie, så her 
kan du velge et møbel med fokus på fremtiden.

Dansk designfirma med en visjon om å produsere  
originale og modige produkter i et enkelt og  
moderne design som vil vare år etter år. 

Tom Dixon er et britisk design firma som er 
kjent for sprekt design innen lamper, lysestaker 
og møbler. Tom Dixon er på rekordtid blitt en 
anerkjent designer over hele verden. 

Arnesco er skandinavias ledende distributør av 
høykvalitetsdesign produkter fra europas beste 
produsenter av alle typer accessories – akustikk-
møbler – garderobeløsninger – møbler – avfalds-
sortering og displaysystemer. 

Dansk møbelprodusent som arbeider ut fa en 
filosofi om å skape et estetisk, skulpturelt og 
funksjonelt møbel - hvor alt overflødig er tatt  
vekk. Tradisjonshåndverk med fokus på  
integritet og perfeksjonisme.

Møbler designet og produsert med tanke på bruk. 
125 år gammel svensk designbedrift med fokus 
på håndverk.

Italiensk produserte stoler og bord for undervis-
ning, kantine og lignende. De leverer sitteløsninger 
for konferanse, auditorium, universitet, kino, teater 
og kommunale bygg. 

Northern har etablert seg som en dynamisk  
lampeprodusent. De har også skapt andre  
designprodukter enn belysning inspirert av  
den unike nordiske kultur, omgivelser, og dens 
fantastiske naturlige lys.

Vad tilbyr flotte, funksjonelle og elegante  
møbleringsløsninger, spesielt innen miljømøbler, 
helse- og institusjon, samt skip og offshore. 

Italienske Arper leverer moderne og klassiske 
møbler med fokus på kvalitet og design. Arper 
produserer per i dag over 40 kolleksjoner av 
hovedsakelig stoler, sofaer og bord.

Spesialist på ergonomi og løsninger som skal 
optimalisere arbeidsplassen. Markedsledende  
i Norge innen ergonomi og har vært på markedet  
i over 20 år. Har god kjennskap til dataarbeids-
plassens stadige utvikling -og utfordringer.

Utvikler og produserer produkter til kontor, hotell 
og konferanse. Sikrer ergonomiske og funksjonelle 
helhetsløsninger for kunden. Götessons er både 
iso-sertifisert og har svanemerkede produkter. 

Dansk belysningsprodusent, med opprinnelse  
i den skandinaviske designtradisjonen der form 
følger funksjon. Produkters funksjon og design  
er skreddersydd for å reflektere og støtte rytmen  
i det naturlige lyset. Målet er å skape en behagelig 
atmosfære om det er hjemme eller jobb. 

Dansk møbel og belysningsfirma med  
eksklusive rettigheter til designet til design- 
ikonet Verner Panton. De kombinerer også  
lys og møbel design, som resulterte i en  
oppblåsbar stol med lys for Prada. 

Italiensk leverandør av stoler, krakker og bord. 
Produktene er et resultat av langsiktig arbeid med 
røtter i Italiensk håndverksskikk. Produktene er 
basert på god trebearbeidingsteknologi. 

Er mest kjent for sine sofaer som er regnet som 
klassikere, men leverer i tillegg et bredt utvalg av 
sittemøbler. Kjennetegnes av sublimt håndverk  
og enkel formgivning, sammen med høy kvalitet. 

Ambisjon er å få dansk møbeldesign tilbake  
til deres storhetstid på 1950- 1960-tallet, men  
i en moderne kontekst. Hay har et bredt utvalg 
flotte møbler.

Utvikler og produserer virtuelle himmeltak og 
vegg-vinduer for offentlige miljøer – som kontorer, 
skoler, butikker, næringer og sykehus. Med natur  
– og belysningskunnskap lager de et bredt  
spekter av innovative og energieffektive løsninger. 

Pedrali er et italiensk selskap som produserer 
innredning med moderne design for offentlige 
rom og kontor. Produkter med industriell design 
og funksjonell form i ulike materialer som plast, 
metall, tre og møbelstopping.

Svensk belysningskonsern med flere ikoniske 
produkter. Ideen er å skape lys på en vakker og 
behagelig måte, samtidig som lyset fungerer 
funksjonelt. 

Svensk belysningskonsern med flere ikoniske 
produkter. Et tradisjonelt belysningsfirma  
som utvikler, produserer og leverer belysnings- 
armaturer både for ute – og innendørs bruk. 
Svensk design med flere ikoniske design for 
private og offentlige miljø.

En av Europas største aktører innenfor  
produksjon av kontormøbler, mdf og laminater 
med base i Italia. Målet er å skape produkter  
for: “people – and their health and comfort.”

Norsk tradisjonsbedrift som lager møbler for 
kontrakts-markedet. Formsikker design, fleksible 
løsninger og høy kvalitet. Profesjonelle designere.

Familiedrevet, svensk møbelbedrift som  
lager bord og stoler i tre for offentlige miljøer.  
En modern leverandør som har fokus på møter. 
Møter mellom kolleger, familier og over et  
måltid. Det er bord og stoler for alle møtene. 

Skaper møbler hvor form, farge og funksjonalitet 
ikke adskilles. Designet oppstår i samspill med 
visjonære arkitekter, som kombinerer det  
behagelige med det praktiske.

Zilenzio tilbyr stillhet og ro gjennom  
lydabsorberende design. Løsningene vil  
fungere forskjellig i ulike typer arbeidsmiljø.  
Spesialkompetanse med å finne de  
produktene som best dekker ditt behov.

Visjonen er å utvikle, produsere og selge stoler 
som trener ryggens stabiliserende muskler  
mens man sitter, og dermed forbedre helsen  
og velværet. Back App-stolene er utformet for  
å trene ryggens stabiliserende muskler. 

For ikke så lenge siden blåste Alex Bergman liv i 
den gamle sakkosekken. Suksessen var et faktum 
og blitt litt av et livsstils-ikon. Fatboy representerer 
en sympatisk, åpen, tolerant, humoristisk og 
avslappet livsstil. 

Produserer møbler i Norge. Tidløs design som 
vil vare i generasjoner – både i form, kvalitet og 
komfort. LK Hjelle er sertifisert med ISO 14001,  
og har blitt tildelt flere utmerkelser.

Magis ble grunnlagt i 1976 av Eugenio Perrazza 
og er i dag en stor pådriver i utviklingen av moderne 
møbeldesign. Et av få firmaer som produserte 
design-møbler i plastikk og bruker de mest avan-
serte støpe teknologier og teknikker. 

Leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevarings-
løsninger. En moderne og proaktiv bedrift med 
over 80 års erfaring i bransjen. Gjennom egen 
design og produksjon tilbyr de et meget varierte 
og fleksible løsninger.

Både utvikler og produserer kontorstoler. For å 
møte alle krav utvikles produktene i tett samar-
beid med både brukere, ergonomer, medisinske 
eksperter og forskere i relevante områder.

En liten unik norsk møbelprodusent med egen 
produksjon i Norge. Tidløse skandinaviske møbler,  
funksjonelle og elegante. Høy kvalitet, solid  
håndverk og Svanemerking av flere modeller.

Norsk produsent av sovesofa, sofa og lenestoler. 
Leverer produkter til hjem, hoteller og alle typer  
offentlige rom og institusjoner. Produktene er derfor 
spisset mot hver sin målgruppe og bruksområde.

Dansk designprodusent av stoler, bord, lounge-
møbler og utemøbler. Møbler av høy kvalitet,  
som er funksjonelle og unike – og skal skape  
en totalitet der de plasseres. 

Utvikler og produserer kvalitetsmøbler til kontrakts- 
markedet og undervisningssektoren med særlig 
fokus på design, innovasjon og bærekraft. Samt 
produkter innenfor konferanse, kantine og lounge. 

Svensk produsent med stort utvalg av belysning  
til rimelige priser, for det offentlige og private  
marked. For å komme opp med en best mulig 
løsning, tror Belid på tett samarbeid og skredder-
sydde løsninger. 

Leverandør av belysning til prosjektmarkedet med 
hovedvekt på design og kvalitet. Høy fokus på at 
produktene skal passe til eksisterende arkitektur. 
De er også designere av flere ikoniske produkter. 

Med en HOWE-løsning er du garantert en holdbar 
og bærekraftig løsning, som er sterk på funksjon 
og følger en enkel estetikk. HOWE er ledende 
produsent av plassbesparende og flerbruks 
møbelløsninger.

Bord og sittemøbler i tre for bruk i hjem og  
institusjon. Håndverksbedrift med produkter i 
super kvalitet lokalisert i Danmark. Startet med  
de kjente «sitte sekkene» og leverer nå langt 
bredere. 

Dansk produsent av design- og kvalitetsmøbler. 
Stoler, bord, sittegrupper m.m. En forening med 
flere, som ønsker å utfordre tradisjonell design. 
Stiller ut sine møbler en gang i året. 

Svensk leverandør av sofaer, stoler, hyller, bord og 
konsoller. Bredden i sortimentet er fra klassiske til 
moderne. Skreddersydde løsninger for både privat 
markedet, og til kontor, restaurant og hotell. 

Dansk møbelagentur med alt fra stoler til lamper. 
De selger løsninger til kontrakt markedet – og inn-
reder bade til private og offentlige til alle nordiske 
land. Fokus på at alle løsninger og produkter skal 
være enkle. 

Maxdesign er en varemerke som spesialiserer seg 
på tilpassede løsninger til det offentlige rom, og 
til privat markedet. Firmaet skaper løsninger som 
skaper nye sammenhenger og løsninger, ved å 
kombinere designerens mål og brukerens behov.

Sitland begynte med møbeltrekk, men er i dag 
stor leverandør av sittemøbler. Møbler som kan 
forbedre livskvaliteten til mennesker ved å designe 
og produsere med estetisk sans, men også med 
hensyn til funksjon og produktivitet i dagens 
arbeidsmiljøer.

I sortimentet finner man først og fremst det man 
kaller miljømøbler: benker, paller, stoler, sofaer og 
bord, både for innendørs- og utendørsbruk.

Design for framtidens konsepter, møblene  
karakteriseres ved funksjonalisme og enkel  
minimalistisk design med internasjonal appell.

Finsk produsent med bredt utvalg i kvalitets-
møbler. Stoler, sofa, skap, og gardrobeløsninger/
knagger og tidsskrifthyller. Målet er å tilby inno- 
vative produkter for å møte de største kravene  
for offentlig interiør. 

Menu´s filosofi er enkel, de ønsker å gjøre verden 
bedre, mindre komplisert og litt finere å våkne 
opp til. Høy kvalitet med et skarpt skandinavisk 
utseende. Menu sin kolleksjon består av vakre 
gjenstander for daglig bruk.

Dansk familieeid designfirma med bærekraft som 
kjennemerke. Både innendørs og utendørsmøbler 
sammen med et rikt utall små produkter til garde-
robe, kjøkken mm.  Ønsket er at du alltid skal se at 
møbelet er fra Skagerak grunnet fokus på design.

Utemøbler for hjemmebruk i tre, rotting og  
aluminium. Stor bredde hvorav deler er produsert  
i Sverige. Fokus på å skape skreddersydde  
løsninger på uteområdet til de som liker å være 
ute eller vil skape bedre uteområder. 

Ergonomiske kontorstoler, sadelstoler og lyd- 
absorbenter. Svensk produsent med fokus på god 
ergonomi til fornuftige priser. Frapett har flere 
produkter som er godkjent av Møbelfakta, som er 
bransjens felles miljø – og kvalitetsstandard. 

Svensk produsent som ønsker å skape merverdi 
for sine kunder gjennom møbler som står for 
noe mer enn bare komfort og god design. Ved å 
produsere møbler i egen fabrikk i Småland, bidrar 
bedriften til en bærekraftig utvikling. 

Møte- undervisning- og konferansemøbler  
og tilbehør. Utvikler produkter som skal skape  
enklere hverdag for brukerne. Bærekraft og  
nærhet er viktig, så det styrer hele prosessen  
fra design til produksjon selv. 

Dansk leverandør med fokus på design, farger  
og funksjonalitet. Softline er blitt en global  
merkevare ved å skape innovative møbler med 
høy kvalitet  og moderne , fargerike design. 

Leverandør av massasjestoler og kontormøbler. 
B-Well jobber med å redusere stress og tretthet  
på jobben, gjennom smarte løsninger for å være  
i bevegelse. Det gjelder både kompetanse, kurs  
og produkter.  

Har en arv av urokkelig dedikasjon til perfeksjon 
og utvikling av håndverkdesign. Enkle prinsipper 
om å skape og levere produkter som vil være 
moderne og originalene også i morgen.

Johanson Design har nådd et internasjonalt  
publikum med skandinavisk design og møbel- 
håndverk. Samarbeider med flere dyktige  
formgivere. 

Norsk produserte design og kvalitetsmøbler. 
Møbler til sosiale soner, sofa, stoler, pall og  
bord. Selskapet viderefører norske tradisjoner 
kombinert med fremtidens formspråk,  
og leverer både til privat og offentlig. 

Stokkan Lys bistår med rådgivning, prosjektering 
og produkter. De arbeider tett sammen med alle 
impliserte parter i prosjektet; Byggherre, Arkitekt, 
Interiørarkitekt, Elektrorådgiver og Installatør.

Møbelsnekker med lidenskap for produksjon av 
høy-kvalitetsmøbler, med mer enn 100 år med 
erfaring. Produserer miljøvennlige møbler med 
tidløst formspråk og lang holdbarhet. Har en  
rekke kjente designere og designprodukter.

Produktutviklingen har alltid fokusert på  
funksjonelle kontormøbler, hvor passform og 
kvalitet blir forenet med en attraktiv pris. Flere  
av produktene har vunnet internasjonale design-
priser som Red Dot Award og Good Design.

Spesialist på å lage varige terminalstoler  
(24-timers stoler) stoler for vaktrom etc. hvor  
det er ekstrem belastning som konstruksjon,  
jordbruk, industri og gruvearbeid. All erfaring  
skaper nye gode løsninger for å kunne sitte godt. 

Italienske Moroso er i en særklasse innen  
produksjon av arkitekttegnede polstrede møbler 
til kontraktsmarkedet.  Sammen med kjente 
designere har de alltid satset på kvalitet og 
miljøvennlighet.

Svensk møbelprodusent som tilvirker i tre.  
Produkter som stoler, benker, oppbevaring  
og sofa. De har produsert møbler på samme  
måte til 1907. Rent håndverk kombinert med 
moderne produksjon. 

Leverandør av lager og arkiv. De fire merkevarene 
Constructor, Dexion, PSS og Kasten inngår nå i 
Gonvarri Material Handling, som er morselskapet. 
Fokus på å lage komplette løsninger. 

Svensk selskap som leverer skandinavisk  
akustisk design. Stor fleksibilitet og god kvalitet. 
Skaper lydbilder for ulike typer offentlige rom. 
Med kunnskap og erfaring utvikler og produseres 
produkter i egen produksjon i Glimåkra.

Levert kvalitet – og designmøbler siden 1898. 
Velgjorte og holdbare bord, stoler, skap,  
oppbevaring, tidsskrifthyller, kleshengere,  
lydabsorbenter i beste skandinavisk design. 

Et nordisk designfirma, som bestreber seg på  
å tilføye nye perspektiver til skandinavisk design.  
De håndplukker designere for å skape en personlig 
design filosofi. Allsidig leverandør. 

En klassisk svensk møbelbedrift med sterk  
forankring i både hjem og i offentlig miljø.  
Grunnideen er å skape vakre møbler for  
framtiden med utspring i den moderne  
skandinaviske tradisjonen.
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