


Møbelhåndværk siden 1910 
Farstrup Furniture A/S har sine rødder i landsbyen 
Farstrup – og i en solid dansk savværkstradition. 
Siden 1960 har møbelproduktionen haft et 
betydeligt industrielt omfang. Træet spiller stadig 
en vigtig rolle, oftest i form af massiv bøg, som vi 
bejdser i en række træfarver. 
Udgangspunktet hos Farstrup er, at mennesker 
er forskellige. Det afspejler vi i stole, som man 
sidder godt i – længe. Både ergonomi, funktion 
og design indretter sig efter den enkelte kunde. 
Fælles for møblerne er det karakteristiske 
skandinaviske formsprog, som vi kombinerer 
med gennemtænkte detaljer og en 
kompromisløs holdning til kvalitet og finish. Det 
sikrer møblernes levetid.

Længere i eget hjem 
Når det kniber med kræfterne, kan en funktionel 
hvilestol være en hjælp til at blive længere i eget 
hjem. Et hjem er mere en summen af rum.
Det er et særligt sted, hvor du ønsker at have 
plads til at være dig selv, fungere og udtrykke din 
personlighed. Uanset om du bor i hus, lejlighed, 
ældrebolig eller noget helt andet.

For plejepersonalet derhjemme, og på institutioner, 
betyder hjælpefunktionerne også fysisk aflastning. 
En stol med sædeløft sparer personalets ryg og 
kræfter. Tilsvarende kan en stol med kørehåndtag 
og hjul spare et løft, når personen i stolen skal fra ét 
sted til et andet. 

Alt i alt giver Farstrup Care en mere varieret hverdag 
for brugerne og færre tunge løft for hjælperne.

Farstrup Care
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Frihed til at sidde som du vil
Elektriske funktioner gør dig uafhængig 
af hjælp i mange situationer. Derfor har 
vi sørget for, at stolene kan udstyres med 
motorer, der gør arbejdet. Det aflaster 
samtidig dine hjælpere for nogle af de 
tunge løft. Stolens bevægelser styrer du 
selv med en meget enkel og overskuelig 
el-betjening. 

• Ryggen kan rejses og lænes tilbage

• Sædeløft giver hjælp til at komme
 op af stolen 

• Fodhvileren kan hæves og sænkes 

• På stole med tilt styrer du vippe 
 funktionen frem og tilbage 

Elbetjening uden ledninger
De elektriske funktioner binder dig ikke 
nødvendigvis til en stikkontakt. Flere af 
stolene fås også med et opladeligt batteri, 
så de kan flyttes efter behov.

Farstrup Care

Vi lader kroppen bestemme 
Hos Farstrup lytter vi til kroppen, når vi 
designer en stol til at sidde i længe ad 
gangen. Kroppen skal have hvile og støtte, 
og stolen skal kunne rumme praktiske 
hjælpefunktioner. 
Derfor formgiver vi med afrundede kanter 
og en polstring, der giver blodet så frit 
løb som muligt. Ryg og nakke får korrekt 
ergonomisk støtte, og flere af stolene kan 
lænes tilbage som afveksling – eller til en 
powernap. Tilbehør og hjælpefunktioner 
tilføjer vi efter behov. 
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Farver og kvaliteter

Stof, læder og træfarver
Vores eksklusive tekstiler har en høj 
slidstyrke og en høj grad af lysægthed. Det 
er din garanti for, at polstringen holder i 
mange år.

Vi arbejder med tekstiler i høj kvalitet fra 
udvalgte leverandører, der har fokus på 
kvalitet og miljø. 

Stolene fås i ubehandlede, lakerede samt 
olierede overflader.
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Multibord

Borde til rar beskæftigelse
Lidt læsestof, en computer eller godt besøg 
– med et multibord får du plads til det hele. 
Multibordene gør hvilestolen til et rart sted 
at læse, skrive eller spise. Bordet er designet, 
så de kan rulles ind til stolen og låses med 
bremser. Bordene er fremstillet i bøg, men 
du bestemmer farven ved at vælge den 
træbejdse, der passer bedst til de øvrige 
møbler i stuen.

Multibord 4604
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Home-line 6310

Udtrækbar fodplade
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Home-line 6310

Støtte og bevægelsesfrihed
Når kroppens bevægelighed bliver mindre, 
vokser behovet for hjælp og pleje. Jo mere 
man sidder ned, jo vigtigere bliver det, at 
stolen både giver en behagelig støtte og kan 
tilpasses forskellige behov.
Home-line kan indstilles trinløst i sæde og 
ryg, så stolen, ud over en sund siddestilling, 
tilbyder en hvilestilling, hvor kroppen bliver 
strakt ud. Home-line kan udstyres med 
motor, opladeligt batteri, hjul, fodplade, 
kørehåndtag, spisebakke, journalholder og 
oppustelig lændestøtte.

Home-line

Home-line 6340 m. tilbehør
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Plus 5080
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Frihed til at vælge
Med Plus hvilestol er der frit valg mellem 
flere grundversioner, ryg-udformninger, 
sædedybder, sædehøjder, 1, 2 eller 3 motorer 
samt tilbehør, der omfatter oppustelig 
lændestøtte, armbakker, lukkede sider og 
skånepude.
I Plus versionen med 3 motorer reguleres 
ryg, fodhviler og sædeløft individuelt. Ved 
sædeløft følger armlænene med op, så der er 
et fast holdepunkt i bevægelsen.

Plus

Plus 5040
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Tilbehør

Plus 5900 m. sædeløft
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Tilbehør

Hjulsæt Låsegreb Skånepude

Spiseplade  Oppustelig lændestøtte Kaffebakke

De mange muligheder gør, at en Farstrup stol opfylder dine ønsker og behov.
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Farstrup Furniture A/S
Farstrupvej 21
DK-5471 Søndersø

Tel. + 45 / 63 83 83 83
E-mail: info@farstrup.dk
www.farstrup.dk

Fordelene ved en Farstrup 
Udgangspunktet er, at vi mennesker er forskellige, hvilket betyder, at kun få personer 
opnår en optimal siddekomfort i en standard hvilestol. Filosofien i Farstrup Comfort er 
derfor at tilbyde individuelle tilpassede hvilestole ud fra principper, der giver brugeren 
en uovertruffen siddekomfort.

Flere modeller kan skråtstilles og 
har praktisk rum til opbevaring

Til aflastning af benene for 
bedre blodcirkulation


