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WE DO

& MORE

COSTUM WOODWORK

Tilbage i 2013, i en garage i Aalborg, startede vi det, vi i dag 
kender som Mani Pine. Gennem vores konstante passion, vilje 
og eventyrligt mange arbejdstimer, har vi fået stor succes. Vi 

mani pinedigital catalog

er stolte af, at vi i dag er blevet et anerkendt møbelkoncept, 
som både designer, producerer og sælger møbler af bedste 
kvalitet.
Vores udgangspunkt har fra start af været, at skabe enestående 
møbler. Vi brænder for at forkæle vores kunder, ved at skabe 
en drøm af et møbel til et personligt hjem. Fundamentet af 

vores forretning, består derfor af god kommunikation mel-
lem os og vores kunder. Her både lytter og imødekommer vi 
kundernes ønsker, så vidt kunsten rækker. Mani Pine er netop 
baseret på håndlavede produkter, hvor man som kunde har 
mulighed for, at forme og designe sit eget møbel. Tankerne 
bag vores forskellige produkttyper og designs er, at udvikle 

produkter med en naturlig sjæl, høj standard og lang levetid. 

Vi er altid på jagt efter nye og bedre designs, og derfor er vores 
brand værd at holde øje med. Invester i kvalitet og du vil have 
et unikt møbel, der kan gå igennem generationer. Mani Pine 
har fart på og er konstant i udvikling. 

Vi er Mani Pine. Vi er et dansk møbelkoncept, der designer 
møbler af høj kvalitet.



GÅ TIL 
WEBSHOP

SILDEBENSSOFABORD

mani pine

Spikes table.

Enkelt lyst aske sofabord med 
sildebensmønster. 

Overfladebehandlet med sort olie.

Valgfri overfladebehandling: 
Lak eller sort olie.

Sofabordets mål: 
60x60cm

Vejledende pris: 
2.900,-

https://manipine.com/produkt/sofabord-light-edition/


COFFEETABLE - 
AMERICAN WALNUT

mani pine

Vores sofaborde i valnød laves helt efter ønsker i forhold til mål - 
den perfekte kontrast til det lyse hjem. 

Overfladebehandling:
Naturolie.

Sofabordets mål: 
45x45x45cm

Vejledende pris: 
2.300,-





AMERICAN WALNUT TABLE

mani pine





OAK TABLE 

GÅ TIL 
WEBSHOP

https://manipine.com/produkt/spisebord-i-egetrae/


OAK TABLE
Oak table med x-ben. 

Overfladebehandling:
Lak.

Valgfri overfladebehandling: 
Lak, naturolie eller sort olie.

Mål: 
220x90cm (laves efter ønske)

Vejledende pris: 
13.000,- inkl. valgfri bordben.





GÅ TIL 
WEBSHOP

https://manipine.com/produkt/rundt-spisebord-oil-edition/




our happy customers





design your own table
Design dit eget bord. Vælg den ønskede overfladebehandling, de rigtige bordkanter og de rette ben, til lige netop dit hjem.



OUTDOOR FIREPLACE
Vores udendørs pejs skaber hygge hele året rundt. Kob-
beroverfladens patineret look gør dette design til noget 
helt unikt.  

Mål: 
40x40x90cm

Vejledende pris: 
14.200,-

GÅ TIL 
WEBSHOP

https://manipine.com/produkt/udendoers-pejs-i-kobber/


GÅ TIL 
WEBSHOP

https://manipine.com/produkt/baenk-black-edition/
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MANI PINE DINING CHAIR 
Spisebordsstol i brun læder og bordeaux puder.

Sofabordets mål: 
50x50x45cm

Vejledende pris: 
1.700,-

mani pine

GÅ TIL 
WEBSHOP

https://manipine.com/produkt/spisebordsstol/




BUSINESS TO 
BUSINESS

digital catalog

Mani Pines koncept og helt grundlæg-
gende kerneydelse, er skræddersyede 
løsninger til både private og erhverv. 

I begyndelsen var vores primære fokus 
på det private segment. Men med en stor 
interesse fra erhvervsbranchen og en 
lyst til en konceptuel udvidelse, har vi nu 
ligeledes stor succes på B2B-markedet. 
Den store opmærksomhed skyldes blandt 
andet vores særprægede løsninger til 
mødelokalet, indbydende møbelkom-
binationer til caféen og vores æstetisk 
funktionelle reolsystemer til 
erhvervslokalet.  

Vi gør det muligt for erhvervskunden, 
at mikse og matche farver og materialer 
på en måde, der afspejler identiteten hos 
den enkelte virksomhed. 
Det handler i bund og grund om, at bryde 
ud af det der er ”mainstream”, og vise at 
man går egne veje. På den måde får virk-
somheden mulighed for at gennemføre 
deres brands identitet helt ned til omgiv-
elsernes detaljer. Dette vil give deres 
kunder en uundværlig helhedsoplevelse. 

mani pine

Vores opgaver spænder fra komplette 
indretningsløsninger af cafeer, restau-
ranter, hoteller, butikker og virksomhed-
er til de mere simple løsninger.

Vi leverer løbende møbler til virksom-
heder,  der ønsker at give deres indret-
ning et personligt og moderne udtryk. Vi 
kommer gerne ud til jer og tager en snak 
om mulighederne. I er selvfølgelig også 
velkommen i værkstedet, til en rund-
visning vedrørende de mange forskellige 
materialer og designs. 

Med i hulen er restaurant Helmuth Bar 
& Kitchen, We Feat, Brinkmann Vinim-
port, Hotel Radisson, Restaurant NAM, 
Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kris-
tensen, Far’s Dreng, Peter Larsen Kaffe, 
Victors Madhus, Tøjbutik SNT og mange 
flere. 

Reference - Brinkmann vinimport

Hos Brinkmann Vinimport i Aalborg, 
designede vi et helt unikt Langbord på 5 
meter.
Det gigantiske, bord gav en helt særlig 
stemning til butikkens fine vinrum og 
mulighed for at afholde vinsmagninger/
arrangementer for større forsamlinger. 
Det store bord blev lavet af massive  
egetræsplanker, med helt unik struktur 
og naturlige kanter, hvilket passede per-
fekt til de minimalistiske og stilrene vin 
lokaler.

Reference - Hotel Radisson

Hos Hotel Radisson lavede vi en skræd-
dersyede løsning til højborde, barborde 
og loungeborde. Bordene blev lavet i 
massivt egetræ, behandlet med sort olie, 
for at opnå et råt og rustikt look. Bordene 
er et super match til hotellets stilrene og 
eksklusive stil.

Reference - Restaurant Helmuth

Til Cafe og Cocktailbar Helmuth 
designede vi deres cafeborde og lang-
borde. Helmuth søgte et råt og industri-
elt look, derfor faldt valget på borde med 
helt råt stålstel og sort olieret massivt 
egetræ.



Reference - Wefeat i Århus

Hos Mani Pine tilbyder vi costum løsninger 
til erhverv. Her har vi lavet en komplet 
indretsløsning til madbaren Wefeat i Århus. 
Vi har blandt leveret spiseborde, højborde, 
sofaborde og vægbeklædning.









FURNISH YOUR BRAND
Vi gør det muligt for erhvervskunden, at mikse og matche 
farver og materialer på en måde, der afspejler identiteten hos 
den enkelte virksomhed. 

Det handler i bund og grund om, at bryde ud af det der er 
”mainstream”, og vise at man går egne veje. På den måde 
får virksomheden mulighed for at gennemføre deres brands 
identitet helt ned til omgivelsernes detaljer. Dette vil give 
deres kunder en uundværlig helhedsoplevelse. 

Vi kommer hellere end gerne ud og tager en snak om de 
mange muligheder indenfor skræddersyet projektløsninger. 



MEET the makers

Nicolai Adamsen

Mani Pine blev etableret i Aalborg i 2014 af Nicolai Adamsen, 
som ses til venstre i billedet.
Nicolai har bygget og repareret ting siden han var meget ung, 
og har en stor passion for at arbejde med træ og design. Han 
stræber efter at omdanne rå idéer til møbler, der imødekom-
mer behovet og funktionen i dit hjem.

Jonas Damm

Jonas har kendt Nicolai siden de var børn og byggede flåder 
sammen. Jonas, som ses til højre i billedet, har øje for detaljen 
og er meget struktureret i sit arbejde. På den måde kompli-
menterer han Nicolai i arbejdet med at gøre kreative idéer til 
virkelighed.
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STEP INTO OUR 

SHOWROOM

mani pine

Kom og besøg vores showroom i enten 
Valby eller Aalborg. Du er altid velkom-
men. Du skal blot kontakte os inden, så 
vi kan  komme og tage imod dig.

I vores showroom i Valby, kan du møde 
produkterne fra vores i møbelsortiment. 
Showroomet er bygget op med et hjem-
ligt udtryk, for at give dig en autentisk 
fornemmelse af hvordan møblerne ville 
kunne optræde i dit hjem. Her kan du 
se størrelser, mærke træet og fornemme 
møblets helhed. 

Vores materialer er særligt udvalgt 
efter kvalitet, farve og struktur. Når du 
besøger vores showroom, kan du blandt 
andet blive inspireret af materialesam-
mensætninger, møblernes naturlige sjæl 
og ikke mindst hvordan vores møbler 
komplementerer hinanden i fuldendte 
indretningskombinationer. 

Du kan desuden blive inspireret af serien 
BELI COLLECTION. Møblerne er frem-
stillet af 192 år gammelt træ af sorten 
Beliwood, der er hjembragt fra Congo i 
Afrika.

Er du interesseret i at se vores show-
room? - Du er altid velkommen til at kon-
takte os, så finder vi en tid, hvor du kan 
se udstillingen og vores materialer, som 
vi sammensætter efter dit ønske.

Vi glæder os til at vise dig rundt.

Kontakt
+45 77 30 00 77
kontakt@manipine.com

Adresse Valby
Carl Jacobsens Vej 16 
2500 Valby.

Adresse Aalborg
Mineralvej 21A
9220 Aalborg Øst

VISIT OUR SHOWROOM IN 
VALBY & AALBORG 



a big thanks to all visitors
summereVent Valby 2018



summereVent Valby 2018



HOW TO ORDER

digital catalog

+45 77 30 00 77
kontakt@manipine.com
www.manipine.com

Ring eller skriv til os og fortæl om dine ønsker. 

Ud fra mål og materialer udregner vi en pris til dig. 

Vi mødes i vores værksted og/eller tager en snak over telefonen om detaljer. 

Vi har en løbende kontakt med dig under hele arbejdsprocessen, for at sikre os at dine ønsker opnåes. 

Vi aftaler en leveringsdato med dig, hvilket typisk er ca. 3 uger.

digital catalog contact
instagram
www.manipine.com

facebookmani pine +45 77 30 00 77
linkedin

Ønsker du et unikt spisebord, en stol eller en anden speciallavet løsning – tilpasset i mål og materiale, så kontakt os. 
Det er nemt at komme igang.

https://www.instagram.com/mani_pine/
https://manipine.com
https://www.facebook.com/MANIPine/
https://www.linkedin.com/company/manipine/
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