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En uopslidelig klassiker

I �977 så det fleksible møbelprogram Fastoflex dagens lys. En på 
samme tid let og meget solid konstruktion grundet kombinationen 
af et gennemtænkt design og et velegnet materiale – lamineret 
formspændt bøg. Reaktionen var prompte og meget positiv. I de 
efterfølgende år blev succes’en fulgt op af flere modeller, serier og 
bordsystemer for at tilgodese de mangeartede ønsker til indretning 
af institutioner, plejecentre, hospitaler, restauranter og kursuscentre. 

I dag omfatter programmet endvidere hvilestole, som dækker 
vidt forskellige behov for mobilitet.

Senator 2349+0392 Metro-line 2364

Fastoflex 2310� �



Ubehandlet bøg
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Hos Farstrup fremstiller vi alting selv. Vi har 
eget maskinsnedkeri, lakafdeling, systue, 
polster- og samleafdeling. Det gør, at vi hele 
tiden har hånd i hanke med den høje kvalitet, 
som vi gennem årtier har stået for og som vore 
kunder derfor forventer af os.

En anden fordel ved at have egen produktion 
er, at det er nemt at kommunikere og omsætte 
vore kunders ønsker – vi er med andre ord 
meget fleksible. Selvom vores foretrukne 
råmateriale er bøg, har vi løst opgaver i ahorn 
og eg. Er der et bestemt ønske til en farve, har 
vi et udvalg af bejdsede /lakerede overflader at 
vælge imellem. Vi kan også levere en overflade 
helt efter kundens eget ønske. På stofsiden er 
der også frit valg. Vi samarbejder med såvel 
danske som udenlandske leverandører.

Dansk Produktion – og fleksibilitet
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Farstrup – håndværk der holder

Vore møbler er fremstillet efter de bedste danske møbeltraditioner. 
Således er samlinger lavet med dyvler, tapper eller fingersamlinger. 

I formgivningen er der endvidere lagt vægt på ergonomi og 
funktion, ligesom der er taget højde for de mange specielle krav, 
der stilles til contract møbler. Nye produkter tester vi med hensyn 

til styrke og holdbarhed, så vi er sikre på, at vore møbler kan holde 
i mange år. Vi tilbyder derfor en �0 års garanti på vores møbelstel 
forudsat normalt brug. Garantien omfatter ikke funktionsdele og 

dækker ikke almindelig slitage.

Scala 6411

Stikninger i kontrastfarve Fingersamling
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Vores Contract møbelserier omfatter foruden 
stabelstole også hvilestole og sofaer i et matchende 
design. Herudover har vi hos Farstrup udviklet et 
stort antal hvilestole, som kan tilpasses den enkelte 
brugers behov, herunder elektriske hjælpefunktioner 
og sædeløft. De fleste hvilestole kan leveres med 
aftageligt betræk og vandtæt folie.

Hvilestole til ethvert behov

Plus 5021 Multibord 4605

Plus 5080+0734
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Pleje- eller patientstol

Home-line er udviklet specielt til social og 
sundhedssektoren. Den er nem at indstille og nem at 
gøre ren. Stolen giver brugeren en aktiv og behagelig 

siddeplads og samtidig en hvilestilling hvor kroppen bliver 
strakt ud. Udstyret med en spisebakke kan man indtage 

sine måltider, læse og skrive. Stolen fås med manuel 
eller elektrisk indstilling af ryg og fodhviler. Med hjul og 

kørehåndtag sparer den personalet for tunge løft.

Justerbare armlæn

Home-line 6340+0388+0381

Home-line 6310
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Farstrup Møbler A/S
Farstrupvej ��
DK-��7� Søndersø

Tel. + �� / �� �� �� ��
Fax + �� / �� �� �� 90
E-mail: info@farstrup.dk
www.farstrup.dk

Møbelhåndværk siden 1910
Farstrup Møbler har sine rødder i landsbyen Farstrup og i en solid dansk savværkstradition. 
Virksomheden blev grundlagt i �9�0 og møbelproduktionen har siden �9�0 haft et betydeligt 
industrielt omfang. Vores vigtigste råvare er bøgetræ, som vi får fra danske og europæiske 
skove og dermed fra områder med bæredygtig skovhugst.

Vi er en virksomhed med fokus på miljøet. Således har vi reduceret vores energiforbrug ved 
at anvende overskydende træ fra produktionen til opvarmning. Den lak, vi anvender, opfylder 
DS/EN 7�-� (sikkerhedskrav til legetøj) samt E�-kravet til afgivelse af formaldehyd. Det skum, 
vi anvender, produceres på fabrikker i Skandinavien, hvor der er høje miljømæssige krav.

��


