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BØRGE MOGENSENS HÅNDVÆRK
FÅR NYT LIV I ALSIDIGT MØBEL

BM0488 Table Bench er et typisk udtryk for Børge Mogensens sans for detaljer og præcise håndværk
med sit dobbeltflet, fejlfri massive eg taget fra træets kerne, præcise tapsamlinger og afrundede kanter.

Den blev vist for første gang ved Snedkerlaugets Møbeludstilling i 1958 på standen ’Landhuset’,
og nu bliver Børge Mogensens BM0488 Table Bench relanceret af Carl Hansen & Søn som en del
af en voksende samling af den berømte danske arkitekt og designers værker.
Carl Hansen & Søn præsenterer et alsidigt og omhyggeligt udformet design af Børge Mogensen –
BM0488. Dette multifunktionelle møbel med flettede detaljer, som oprindeligt blev skabt som
supplement til BM0865 Daybed, er en del af Børge Mogensens ’byggemøbler’-koncept, der bygger på
en filosofi om at designe funktionelle og holdbare møbler, der kan tilpasses skiftende behov og
boligsituationer.
Når BM0865 og BM0488 bruges sammen, er den flettede bordplade på niveau med daybed-hyndens
bløde overflade, hvilket gør dem perfekte sammen enten i par eller i grupperinger. Ved at kombinere de
to møbler kan du arrangere siddeområder, så de passer til ethvert rum og behov.
Møblets alsidighed er helt i tråd med Børge Mogensens ’byggemøbler’ – BM0488 begår sig lige så godt
som bænk i entréen eller møbel for enden af sengen som et sofabord eller sidebord i samspil med en
mere traditionel lænestol eller sofa. Det er et selvstændigt møbel, der kan stå alene eller som en del af
forskellige indendørsområder, og som skaber et roligt miljø med en følelse af velvære, uanset hvor det
placeres.

”BM0488 Table Bench er usædvanlig smuk, og dens bøde flet og finish er enormt fint udført. Møblet
passer perfekt til Carl Hansen & Søns kollektion,” siger Knud Erik Hansen, administrerende direktør for
Carl Hansen & Søn.
Som mange andre af Børge Mogensens designs er BM0488 fremstillet i massiv eg – i dette tilfælde
’kerneved’, den kompakte og fejlfri indre kerne i træets stamme. Naturmaterialet bearbejdes med dygtigt
og kvalitetsbevidst håndværk, hvilket resulterer i detaljer som de traditionelle tapsamlinger og de
afrundede kanter, der gentages i ben og ramme under den dobbeltflettede overflade.
”Udtrykket er enkelt, smukt og af en meget høj kvalitet. Flettet vidner om en flot håndværksmæssig
finish, som giver møblet en sjæl, man ikke kan leve uden. Det vil fremstå smukt i generationer,” siger
Knud Erik Hansen.
Originalt design
Siden designet først blev udtænkt, er der blevet fremstillet flere forskellige versioner af BM0488. I tæt
samarbejde med Børge Mogensens sønner, der driver hans atelier i dag, er Carl Hansen & Søn gået
tilbage til det originale design. Initialerne og tallene ’BM0488’ i produktets navn kommer fra det
referencenummer, som Børge Mogensen havde skrevet på sine tidligste skitser.
”Vi er meget glade for, at Carl Hansen & Søn tager Børges møbler op igen, da det får ham endnu mere
ud i verden og frem i lyset med sine mange møbler til menneskers hjem,” siger Børge Mogensens
sønner, Thomas og Peter Mogensen.
BM0488 Table Bench præsenteres stolt sammen med BM0865 Daybed, ligeledes designet af Børge
Mogensen og en del af de funktionelle og holdbare møbler, som han udtænkte tidligt i sin karriere.

PRODUKTINFO
BM0488 er fremstillet i massiv eg. Dimensionerne er: 34.5 cm (højde), 138 cm (længde) og 46 cm
(bredde).
Vejledende udsalgspris er 9.995 kr. BM0488 fås i butikkerne fra september 2020.
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