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VL1100
STOL MED ØJE
FOR DETALJEN
VL1100, også kaldet ”Øjestolen” er en udtryksfuld
spisebordsstol designet af Vermund Larsen i 1956.
VL1100 er en imponerende spisebordsstol, der øjeblikkeligt fanger opmærksomheden med sit unikke,
organisk formede ryglæn med kurver og udskæringer. Stolen udtrykker elegance i materialesammensætningen, der er en kombination af FSC-certificeret
træ, konisk formede ben i stål og sædepolstring i stof
eller læder.
Stolen har en fantastisk siddekomfort med perfekt
støtte i ryggen og mulighed for at sidde varieret på
grund af sædets lette vinkel bagud samt den rundede
topkant og de to ”øje”-udskæringer på det formspændte træryglæn.
VL1100 blev originalt skabt i glasfiber og stål, og var
kulminationen på flere års arbejde med glasfiber som
formskabende udtryk. I denne nyfortolkning af VL1100
er glasfiberskallen dog valgt fra til fordel for naturmaterialer i træ og læder.
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EN HYLDEST TIL VERMUND LARSEN
VERMUND LARSEN A/S blev etableret i 1935 i Aalborg. Vermund Larsen grundlagde virksomheden, og skaberens ånd og iderigdom lever i bedste velgående på trods af hans bortgang i 1970.
Hr. Larsen var uddannet indendørsarkitekt og en ægte iværksætter. Han blev en af pionererne
bag ergonomisk korrekte kontorstole, og han var passioneret omkring design, form og funktion.
Hans lidenskab for at skabe smukke produkter, hvor hovedtemaet altid var, at man skulle sidde godt.
I dag er virksomheden ejet af Stig og Gorm, der er Vermund Larsens tvillingesønner, der fortsat
holder et stærkt fokus på at skabe smukke og ergonomisk korrekte udformede sæder og rygge.
Virksomheden er delt op i tre forretningsområder, der alle har design, funktion og topkvalitet
som fælles mål.
VERMUND er vores forretningsområde med fokus på designmøbler og er en hyldest til Vermund
Larsen og hans originale og banebrydende møbeldesign. Alle stole er designet og fremstillet i
Danmark, hvor vi opretholder vores stolte traditioner for håndværk og smukke møbler.

