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           utterfly serien er designet af 
en af Danmarks mest anerkendte 
møbeldesignere Niels Gammel-
gaard.  

Basis for Niels Gammelgaard er 
design med rod i den danske 
designtradition, hvor form følger 
funktion. 

Udgangspunktet er således en 
stoleskal i lamineret træ med høj 
siddekomfort via lændestøtte, 
behageligt afrundet forkant, samt 
fleksibilitet i ryggen. 

Møblerne fremstilles i bæredygtige, 
nordiske træsorter: eg, bøg og 
ahorn, samt stål. 
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           utterfly er en designfamilie  i 
fire hovedvarianter:  Butterfly på fire 
stålben, Butterfly Wood helt i træ, 
Butterfly Mede med medestel i stål 
og Butterfly Swivel, drejestol på hjul 
eller glidere, alle med eller uden 
armlæn.  

Stolene har en høj siddekomfort og 
et elegant let, men samtidigt 
markant design. 

Stolenes lethed gør dem 
anvendelige overalt i indretningen, 
og bidrager til et gennemført og 
smagfuldt designudtryk i alle typer 
af rum.
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Magnus Olesen A/S er en dansk 
designmøbelvirksomhed. 
I mere end 75 år har Magnus Olesen 
produceret designmøbler til 
danske hjem, offentlige institutioner, 
lufthavne og private virksomheder. 

Magnus Olesen arbejder med de 
bedste danske møbeldesignere og 
har egen produktion i Danmark, 
baseret på høj håndværksmæssig 
kompetence. 







Magnus Olesens udgangspunkt er det gode, 
danske håndværk. Alle produkter testes i henhold til 
de strengeste miljø- og kvalitetskrav. 

Grundelementerne i vores produkter er således 
naturmaterialer såsom træ, linoleum, læder og uld 
– alle bæredygtige materialer, der er behagelige at 
omgive sig med.

MATERIALER





På det moderne kontor foregår 
arbejdet i dag aktivitetsbaseret. 
Behovet er i dag en let (kontor)stol, 
så arbejdsbordet kan bruges som 
arbejdsbord, men i ligeså stor 
udstrækning som mødebord.  

Butterfly Swivel fås med 
højdejustering og flexvip, som 
gør stolen særdeles komfortabel, 
både som kontorstol og som 
møde- og konferencestol.



B         utterfly stolen kan 
sammensættes i et væld af 
kombinationer med forskellige 
understel og forskellige 
overflader samt i polstret 
udgave, fuldpolstret eller 
forsidepolstret. 

Læder klæder også stolen 
rigtigt godt og fremhæver 
skallens slanke, elegante linjer.
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BÆREDYGTIGHED
Udgangspunktet for produktionen er
bæredygtige produkter, høj kvalitet og lang levetid. 

Vi benytter så vidt muligt PEFC og FSC certificeret træ 
og vores lak er formaldehydfri. Alle produkter testes af 
Teknologisk Institut til højeste testniveau.
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