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BØRGE MOGENSENS HÅNDVERK
GJENSKAPES MED EN ALLSIDIG BORDBENK

Med den dobbeltflettede overflaten, utførelsen i massiv og plettfri eik fra kjernen av treet, de presise
skjøtene og de avrundede kantene representerer BM0488 Table Bench Børge Mogensens presise
håndverk og vekt på detaljer.

Børge Mogensens BM0488 Table Bench ble først vist ved det danske snekkerlaugets utstilling i
1958 på en stand kalt «Landhuset», og den blir nå relansert av Carl Hansen & Søn som del av en
voksende kolleksjon basert på arbeidene til den anerkjente danske arkitekten og designeren.
Carl Hansen & Søn presenterer et allsidig og nøye utformet designarbeid fra Børge Mogensen –
BM0488 Table Bench. Dette flerfunksjonelle møbelet med flettede detaljer ble opprinnelig skapt for å
komplettere BM0865 Daybed, og det inngår i Mogensens konsept for funksjonelle møbler, som gikk ut
på å skape slitesterke møbler som kunne suppleres og tilpasses over tid – i takt med skiftende behov
og bosituasjoner.
Når BM0865 og BM0488 brukes i kombinasjon, er den flettede bordplaten på samme nivå som den
myke overflaten til dagsengputen, noe som gjør at de passer perfekt i par eller grupper. Dermed er det
enkelt å møblere og ommøblere sittelandskap slik at de passer til omgivelsene eller anledningen.
Møbelets allsidighet er et godt eksempel på konseptet for funksjonelle møbler, og møbelet passer like
godt som benk i en entré eller på enden av en seng, eller som et sofabord eller sidebord kombinert med
en mer konvensjonell lenestol eller sofa. Det er et uavhengig møbel som kan stå alene eller inngå i ulike
interiør, og det skaper en rolig og behagelig atmosfære uansett hvor det står.

«BM0488 Table Bench er utrolig vakker, og det myke flettverket og den fine overflaten er særlig godt
utført. Møbelet passer perfekt som en del av Carl Hansen & Søns kolleksjon», sier Knud Erik Hansen,
administrerende direktør hos Carl Hansen & Søn.
I likhet med mange av Mogensens designarbeider er BM0488 laget av massiv eik, og i dette tilfellet
brukes kjerneveden, som er den tette og plettfrie veden innerst i trestammen. Dette vakre
naturmaterialet behandles av førsteklasses håndverkere, noe som resulterer i tradisjonelle møbelskjøter
og avrundede kanter som går igjen i beina og stengene – med den dobbeltflettede overflaten som
kronen på verket.
«BM0488 Table Bench uttrykker en uanstrengt eleganse. Den doble flettingen er både slitesterk og
dekorativ og viser den nøye utformede overflaten som gir dette møbelet en sjel du ikke kan leve uten.
Den kommer til å se vakker ut gjennom flere generasjoner», sier Knud Erik Hansen.
Originalt design
Ulike versjoner av BM0488 er produsert gjennom tiårene etter at den ble utviklet. I nært samarbeid med
Mogensens sønner, som driver studioet hans i dag, har Carl Hansen & Søn gått tilbake til det
opprinnelige designet. «BM0488»-delen av produktnavnet er hentet fra referansenummeret som
Mogensen skrev inn på de første skissene sine.
«Vi er svært glade for at Carl Hansen & Søn setter vår fars møbler i produksjon igjen, da det bringer
ham enda lenger ut i verden og inn i lyset med sine mange møbler for folks hjem», sier Børge
Mogensens sønner Thomas og Peter Mogensen.
BM0488 Table Bench presenteres stolt sammen med BM0865 Daybed. Dette er også skapt av
Mogensen og inngår i konseptet for funksjonelle møbler, som han utviklet tidlig i karrieren.

PRODUKTINFORMASJON
BM0488 er laget av massiv eik. Målene er: 34.5 cm (høyde), 138 cm (lengde) og 46 cm (bredde).
Anbefalt utsalgspris er NOK 13.670; inkl. mva. BM0488 er tilgjengelig i butikk fra september 2020.
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