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”Behind every product lies 
a story. Sometimes it’s 
obvious and can be read in 
the visual appearance of the 
product, and sometimes it 
is subtle and to be found in 
the detail. But the story is 
always there” B U S K + H E R T Z O G



Magnus Olesen A/S er en 
dansk designmøbel-
virksomhed. 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.



kvalitet
Udgangspunktet for 
produktionen er 
bæredygtige produk-
ter, høj kvalitet og lang 
levetid.

Vi benytter så vidt 
muligt PEFC og FSC 
certificeret træ og 
vores lak er formalde-
hydfri. Alle produkter 
testes af Teknologisk 
Institut til højeste 
testniveau.
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Pause – funktionel serie af lette stole og
borde, der passer perfekt til f.eks. kantiner eller
konferencelokaler.

Stolens sæde og ryg er i formspændt finér og fås 
polstret eller belagt med laminat eller med 
linoleum, som er antibakteriel og støjdæmpende. 
De tynde materialer kombineret med stolens lette 
konstruktion gør den til en rigtig letvægter, der 
uden besvær kan stables eller stilles op i rækker til 
konference. Stolen fås med og uden armlæn.

mangler billede½

Som tilbehør til stolene findes stoleophæng, 
koblingsbeslag, stolevogn samt auditoriearm

Pause Serien indeholder også en let barstol i to 
højder samt en bordserie, som er kendetegnet ved 
et let og enkelt design. Pause bordene er robuste 
kvadratiske, rektangulære og runde borde,
der er nemme at rengøre og lette at flytte. 
Den slanke bordplade fås i kompaktlaminat eller i
krydsfiner med laminat. 





Stel
Stålrør – blank forkromet
eller pulverlakeret.

Sæde og ryg
Formspændt finér med
laminat, linoleum eller 
polstret.
Mulighed for logo på
sæde og ryg.

Armlæn
Sort PUR-gummi.

Polstring
Fuldpolstret eller 
forsidepolstret
med stof eller
læder på brandhæm-
mende CMHR-koldskum.
Læder leveres også med
kontrastfarvede 
stikninger.

Tilbehør
Borde i kompaktlami-
nat med sort kerne eller 
krydsfiner med laminat i 
tykkelse 12mm.

Bordet leveres standard
med stillesko - leveres 
også med 
stoleophængsbeslag,
koblingsbeslag til stole
samt stolevogn.
.

osv...





Styling og grafisk produktion:
www.vad-a.com 
Fotograf:
www.lplusv.dk
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SHOWROOM

Magnus Olesen A/S
Christianshavns Kanal 4

1406  København K 

FABRIK

Magnus Olesen A/S
Agertoft 2, Durup

7870  Roslev
 

 +45 9759 2411
post@magnus-olesen.dk

www.magnus-olesen.com 


