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VI FEJRER
50 ÅR
MED VL118
Stolen VL118 blev introduceret i 1964 og var i første
omgang en stålindrammet stol med krydsfiner
sæde og ryg. Vi har kigget i arkiverne og fundet
de gamle tegninger af designstolen. De organiske
linjer og den fantastisk komfort slog os, og derfor
besluttede vi os for at redesigne VL118 med henblik på at bringe den tilbage på nutidens marked.
Stolen er stadig baseret på en stålramme, der
kommer i tre varianter - silkeagtig mat krom, skinnende krom eller sort pulver coat finish. Sæde
og ryg er tro mod originalen i enhver form og fås
i valnød eller eg, polstret med danske tekstiler i
høj kvalitet eller den eksklusive semianilin læder.
Det er muligt at kombinere alle muligheder for at
ramme enhver smag.
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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.
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