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FREDERIK



Byrumsmøblet ’Frederik’
Design
Møbelserien Frederik er et uderumsmøbel, 
der med en organisk og afrundet form na-
turligt inviterer til ophold af både kortere og 
længere varighed.

Designets variation i både bænke og stole 
åbner op for flere brugsmuligheder. Møblerne 
kan både stå i grupperede formationer eller 
som enkeltstående opholdsmøbler.
Brugere kan både læse og arbejde på egen 
hånd eller interagere med andre - eksempel-
vis over de små skriveplader, der er påmonte-
ret armlænene.

Møbelseriens diskrete og samtidig inviterende 
design gør den velegnet til både urbane plad-
ser og rekreative parker - hvilket understøttes 
af dens behagelige siddekomfort. 

Frederiks enkle og robuste rørkonstruktion 
sikrer holdbarhed gennem mange sæsoner. 
Vedligeholdelsen af møblerne er minimal, da 
den valgte finish med afrundede former i kon-
struktionen betyder, at overfladerne stort set 
er selvrensende.

Produktion
Hvert møbel i Frederikserien er håndbygget 
og malet i Danmark efter de fineste traditi-
oner. De er fremstillet af sammensvejsede 
stålrør, der efterfølgende først er fosfateret og 
siden pulverlakeret.

Frederik kollektionen er designet af den unge 
danske designduo Nue Studio bestående af 
Alice Delsenne og Jacob Brinth.



Mød desingerne bag
Den unge designduo Nue Studio beskæftiger 
sig med møbel- og indretningskunst. 
Alle deres kreationer er enten specialfremstil-
lede, små produktioner i begrænset udgave 
eller designet i samarbejde med andre virk-
somheder.
 
Hos Nue Studio smelter privatliv sammen 
med arbejdsliv:

Da vi grundlagde Nue Studio, satte vi os ned 
og skrev en håndbog, der definerer alt om, 
hvordan vi skal leve - bogstaveligt talt alt; 
hvordan vi spiser, hvad vi bærer, hvordan 
vi former vores hjem osv. - Denne holistiske 
guide er baseret på værdierne minimalisme, 

langsom levetid og bæredygtighed. Disse 
værdier tager derefter fysisk form i de rum og 
objekter, vi skaber.
 
Nues design respekterer den danske minima-
listiske møbeltradition, der bruger naturlige 
materialer på funktionelle måder og blander 
den med mere legende, skulpturelle og dristi-
ge former, der findes i fransk design.

Alice Delsenne & Jacob Brinth skabte Nue 
Studio i 2018 i København efter at have afslut-
tet deres designstudier på henholdsvis L’ED-
NA i Frankrig og KADK i København.



Serien

Mål: h.76 x b.57 x d.76 cm

Vægt: ca. 18 kg.

Mål: h.76 x b.69 x d.76 cm

Vægt: ca. 21 kg.

Frederik Stol

Frederik Stol 
m. armlæn og skriveplade



Serien

Mål: h.76 x b.110 x d.76 cm

Vægt: ca. 33 kg.

Mål: h.76 x b.124 x d.76 cm

Vægt: ca. 36 kg.

Frederik Bænk - 2 pers. 

Frederik Bænk - 2 pers. 
m. armlæn og skriveplade



Serien

Mål: h.76 x b.152 x d.76 cm 

Vægt: ca. 42 kg.

Mål: h.76 x b.164 x d.76 cm

Vægt: ca. 45 kg.

Frederik Bænk - 3 pers. 

Frederik Bænk - 3 pers. 
m. armlæn og skriveplade



Tilvalg

Gravering i skriveplade:
Der er mulighed for at sætte et individuelt 
præg på møblerne ved at gravere et logo, en 
tekst, el.lign. ind i møblets skriveplade, som 
er placeret på armlænet. På den måde bliver 
møblet helt unikt og kan samtidig fortælle en 
historie.

Forankring:
Alle stole og bænke leveres som udgangs-
punkt med plastiksko, således de nemt kan 
flyttes rundt.
Skal møblerne fastmonteres, er der mulighed 
for to forskellige forankringsløsninger: 
1. faststøbning i beton, hvor møblets ben er 
forlænget ca. 20 cm. 
2. fæstning med bolte, hvor der er påmonteret 
en fod på hvert ben med hul til ø14 bolt.



Andet
Farver:
Frederikserien produceres i følgende fire 
standartfarver:

RAL 1013 - Oyster White

RAL 6009 - Fir Green

RAL 8011 - Nut Brown

RAL 5008 - Gray Blue

Møblerne kan naturligvis også bestilles i 
andre ønskede farver mod et tillæg 

Enkelte farver kan have længere leveringstid. 
Forhør altid inden bestilling. 

Forarbejdning
Møblernes stel er som udgangspunkt 
fosfateret, grundmalet og pulverlakeret med 
ønsket farve. Ønskes anden behandling 
såsom varmegalvanisering må der beregnes 
et tillæg på dette. 





Kontakt:

Aalund Urban Architects ApS
Bispeengen 20a

2000 Frederiksberg
CVR: 3933 4291

Tlf. 2124 5735
Mail: info@aalundurbanarchitects.dk


