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KOMFORT FÖR VÄLBEFINNANDE
BM0865 DAYBED AV BØRGE MOGENSEN

BM0865 Daybed är otroligt mångsidig och kan användas både som dagbädd, soffa, säng och
vardagsrumsgrupp beroende på hur många som placeras tillsammans.

Børge Mogensens BM0865 Daybed visades första gången på snickeriutställningen 1958 i en
monter som kallades ”Landhuset” och nylanseras nu av Carl Hansen & Son som en del av en
växande kollektion av den välrenommerade danske arkitekten och designern. Dagbäddens
bekväma och lugna form är som gjord för att skapa välbefinnande i alla miljöer.
Carl Hansen & Son presenterar en vilsam design med BM0865 Daybed som utformats av
Børge Mogensen för att tillmötesgå en livsstil som började bli hektisk redan på 1950-talet, genom att
skapa perfekta förutsättningar för välbefinnande för att låta stressade människor kunna lägga upp
fötterna och slappna av så fort de kom hem. Cylindriska nackstöd och armstöd, rektangulära
ryggplymåer och mjuka dynor ger fysisk komfort samtidigt som ett visuellt lugn skapas genom
dagbäddens enkla men genomtänkta design.
Knud Erik Hansen, vd för Carl Hansen & Son inser behovet av en sådan möbel:
”Det finns alltid behov av en bra viloplats. Så är det nu och det kommer att fortsätta vara så i framtiden
– faktum är att behovet av en plats vi kan kalla vår egen bara kommer att öka, en plats där vi kan slappna
av och vila ut efter en hektisk dag eller vecka”, säger han.
Dagbädden skapades som en pendang till BM0488 Table Bench, vars flätade yta utformats för att vara
på samma höjd som dagbäddens mjuka dynor, och är en del av Børge Mogensens möbelkoncept, där
han designade hållbara möbler som kunde kompletteras och anpassas över tiden för att tillmötesgå
förändrade behov och levnadsförhållanden. Detta sätt att tänka märks tydligt i BM0865 Daybeds

förmåga att både kunna stå själv och i grupp samt dess förmåga att passa in i vardagsrum såväl som
sovrum.
Børge Mogensen fortsatte att utveckla designen efter 1958, vilket gör att den finns i olika uttryck och
varianter. Carl Hansen & Son har valt att fokusera på dess mångsidighet och har skapat denna definitiva
och mångfunktionella version i nära samarbete med Børge Mogensens söner, som driver hans ateljé
idag.
Fotbollssoffan
Børge Mogensen var känd som ”folkets formgivare” och därför är det kanske inte så förvånande att han
var ett passionerat fotbollsfan. För att visa dess stora kapacitet fotograferades BM0865 Daybed
följaktligen med ett helt lag av unga fotbollsspelare som sitter och står på knä på dess karaktäristiska
rutiga dynor medan de kastar en boll mellan sig. Bilden gav därefter dagbädden smeknamnet
”fotbollssoffan”.
Precis som många andra av Børge Mogensens skapelser tillverkas BM0865 Daybed av massiv ek, i det
här fallet av kärnved, som är den innersta delen av stocken. De eleganta fogarna, de förlängda benen
och den robusta konstruktionen är en hyllning till dessa magnifika träd och är typiska för Børge
Mogensens ansedda hantverk och sinne för detaljer.
”Børge Mogensens dagbädd är ett fantastiskt exempel på hans fria sätt att tänka och hans uppfattning
om den optimala möbeln för avkoppling. Dess klassiska, rundade och lugna linjer passar perfekt in i
Carl Hansen & Son-familjen. Jag tvivlar inte på att det kommer att bli en populär plats att samlas i – det
kanske till och med kan bli lite vänskapsfullt slagsmål om de bästa platserna!” säger Knud Erik Hansen.
Vi är stolta över att kunna presentera BM0865 Daybed tillsammans med BM0488 Table Bench, som
också ingår i Børge Mogensens möbelsystem och som utvecklades i ett tidigt skede av hans karriär.

PRODUKTINFORMATION
BM0865 Daybed är tillverkad i massiv ek. Måtten är: 37 cm (höjd), 140 cm (längd) och 70 cm (bredd).
Rekommenderat försäljningspris är 21.035 kr, inkl. moms. BM0865 Daybed kommer att finnas i butik
fr.o.m. maj 2020.
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