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SKIPPER FURNITURE
blev grundlagt i 1955 af fabrikant Svend 
Skipper og har således produceret sid-
demøbler i to generationer til såvel private 
som offentlige kunder.

Ved Limfjorden i det nordlige Danmark ud-
vikler og producerer vi sofaer og hvilestole til 
kunder med høje krav til komfort og design.

KVALITET
skal være en del af projektet, allerede når 
en produktidé fødes. Kvalitet i formål, 
form, funktion, metode samt selve materia-
let. Kvalitet kan aldrig være en separat del, 
der vedhæftes efterfølgende.

Vort løfte om højst mulige kvalitet bekræftes 
af vor garanti mod fabrikationsfejl på 6 år.

FLEKSIBILITET
For os hos SKIPPER er fl eksibilitet en beteg-
nelse for vor stræben efter at tilgodese vore 
kunders højeste forventninger. 

At tilpasse et produkt, så du som kunde og 
bruger får møblet i præcist den ønskede ud-
førelse er for os en passion.
 
Du kan vælge mellem hundredvis af farver på 
stof og læder, forskellige bredder og højder på 
armlæn, bøg eller eg etc. Skulle du trods alle 
disse muligheder have behov for en speciel 
tilpasning, vil vi også gøre en særlig indsats for 
at imødekomme dette.

Det handler om indstilling, og vor indstilling er, 
at der skal fi ndes et SKIPPER-møbel for alle!

PASSIONER
Kvalitet
Fleksibilitet
Ultimativ kombination af komfort og design
Miljø
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cannes
DESIGN: ANDERS NØRGAARD



firenze
DESIGN: O&M DESIGN
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eton
DESIGN: STUDIO SKIPPER
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como
DESIGN: O&M DESIGN
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capri
DESIGN: O&M DESIGN
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cento
DESIGN: O&M DESIGN

office, høj

visit, høj

højlav

visit, lav

office, lav
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flight
DESIGN: O&M DESIGN

13

shark
DESIGN: O&M DESIGN
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nova
DESIGN: O&M DESIGN
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nemo
DESIGN: O&M DESIGN
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skool & newskool
DESIGN: KOLBRÚN LEÓSDÓTTIR /  LEÓ JÓHANNSSON
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6 years warranty

INSPIRATION
Ordet inspiration kommer fra det latinske 
ord ”inspiro”, som betyder at vække til live. 
Gennem udfordrende design og mange 
farvestærke materialer vil vi hos SKIPPER 
inspirere din kreativitet og fantasi for at skabe 
præcist din drømmesofa/-stol.

FORVENTNINGER
SKIPPER bestræber sig altid på at tilgodese kundens forventninger med hensyn til såvel 
produkt som al service omkring bestillingen. Vi giver valgmuligheder, og skulle disse ikke 
række, vil vi gøre en indsats for at tilpasse møblerne dine specifi kke ønsker. Det er vort 
mål, at der skal fi ndes et SKIPPER-møbel til alle!

• Vælg mellem over hundrede forskellige farver på stof og læder, tilmed i fl ere 
 forskellige kvaliteter.

• Vælg mellem to forskellige typer hyndefyld, koldskum og koldskum/dun.

• De fl este af vore sofaer leveres med lave/høje armlæn eller smalle/brede.

• Skal du ligge i sofaen, foretrækker du måske to store sædehynder frem for tre små.

• Keder i valgfrie farver kan give sofaen et spændende udseende.

• Et tilvalg kan være knapper i forskellige farver, se UNI side 26.

• Mange af vore stole har indstillelig nakkestøtte.

KVALITET
Kvaliteten skal være en del af projektet, allerede når en produktidé fødes. Vi vælg-
er altid råvarer og materialer i bedst tilgængelige kvalitet, ligesom det er SKIPPERs 
målsætning at vælge så lokalt producerede materialer som muligt. Samtlige vore 
modeller produceres i egne produktionsenheder i Norden. Der tages tillige hensyn til 
økologiske forhold i materialevalget; vor håndtering af miljøet er vore børns fremtid.

SKIPPER yder 6 års garanti mod fabrikationsfejl.

FORM & FUNKTION
Selv når du vælger dit eget, unikke design på 
sofaen/stolen, vil vi hos SKIPPER sikre, at du 
sidder bekvemt. God siddekomfort defi neres 
individuelt af de enkelte brugere. Vor vision 
om den optimale siddekomfort i kombination 
med skandinavisk design sikres gennem 
samarbejdet mellem vore designere (se side 
27) og faglært udviklingspersonale.
Såvel design som komfort opleves forskelligt af 
forskellige personer; men gennem de mange 
valgmuligheder i form af farve, polstring, 
træsort etc. kan du skabe præcist din vision 
om det perfekte møbel til dit hjem.
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mistral
DESIGN: O&M DESIGN
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toscana
DESIGN: O&M DESIGN
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kadett
DESIGN: O&M DESIGN
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uni
DESIGN: O&M DESIGN
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uni
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UNI sofa og stol repræsenterer med bravur SKIPPERs 
stræben efter den fuldendte kombination af komfort og 
design. Den smukke bagside betyder, at møblet med 
fordel kan placeres fritstående. UNI fås, som SKIPPERs 
øvrige produkter, såvel i stofbetræk som i forskellige 
læderkvaliteter. Understel i massivt træ, eg eller bøg, 
eller forkromede stålben. Polstringen er brandhæm-
mende koldskum (CMHR) med god siddekomfort.
UNI er pladsbesparende; sofaen er blot 143 cm og 
stolen 63 cm i bredde. Stolen fi ndes med lav og høj ryg.

Specialudførelse tilbydes i form af urindug over sæde-
skum, aftageligt sædebetræk og ekstra armskånere.

O&M Design. Okamura & Marquardsen har siden etablering af tegnestuen i 1973 
arbejdet for en række danske, svenske, italienske og japanske fabrikker. Deres primære 
arbejdsområde er møbeldesign. Samarbejdet med Skipper Furniture startede i 1981; og det 
er blevet til en række stole- og sofamodeller til såvel privat som offentlig brug.

Takashi Okamura, født 1949, dimitterede fra Kuwasawa Design Institut, Tokyo, i 1971 og fra 
Skolen for Brugskunst, København, i 1974.

Erik Marquardsen, født 1949, dimitterede fra Skolen for Brugskunst, København, i 1974.

Finn Østergaard, født 1946, dimitterede som møbelarkitekt fra den daværende Kun-
sthåndværkerskoles Møbelafdeling i 1975. Men allerede året inden, havde han etableret 
egen tegnestue, og han har været selvstændig siden.

Det er først og fremmest stole, Finn Østergaard designer, og i 1977-78 tegnede han Albert-
stolen, som han samme år fi k Bo Bedres ‘Årets Møbelpris’ for.

Carsten Buhl, født 1965, dimitterede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1993.                                         
Hvert møbel er en udfordring - og har sin egen historie. Men fælles for dem alle er, at de er 
skabt med respekt for den skandinaviske designtraditions enkle, rene udtryk. Målet er altid 
at skabe møbler, som løser praktiske og funktionelle behov, og som samtidig opfylder nogle 
designmæssige kvalitetskrav.

Anders Nørgaard, født 1958, dimitterede 1987 fra Århus Arkitektskole, hvor han stu-
derede møbel og rum. Han har modtaget adskillige internationale priser for sine designs. 
Hans arbejder indbefatter designs for en bred vifte af europæiske virksomheder.

Designere
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teddy
DESIGN: STUDIO SKIPPER
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bamse
DESIGN: STUDIO SKIPPER
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cannes capri como

eton firenze kadett

nova nemo toscana

uni
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bamse capri cento H cento L eton

firenze flight H flight L mistral

shark skool newskool teddy

uni H uni L

eton

nova

sofaer & brikse stole & skamler

capri briks firenze briks capri skammel firenze cirkel
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Skipper Furniture A/S • Vinkelvej 12, Durup • DK - 7870 Roslev 
Tel.: +45 97 59 22 55

www.skipperfurniture.dk • info@skipperfurniture.dk


