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INNEHÅLLSFÖRTECKNINGSKIPPER FURNITURE
Etablerades 1955 av Svend Skipper och har 
under två generationer producerat sittmöbler 
till såväl privata som offentliga kunder.

Vid kanten av Limfjorden på Jylland i norra 
Danmark utvecklar vi och producerar sof-
for och fåtöljer till kunder med höga krav på 
komfort och design.

KVALITET
Redan vid planeringen av en ny produkt 
är kvalitet en viktig del av projektet, kvalitet 
som målsättning, form, funktion och metod 
förutom själva materialet. Kvalitet kan aldrig 
vara en separat del av processen och som 
kan läggas till i efterhand.

Vårt löfte om högsta möjliga kvalitet bekräftas 
genom vår 6-åriga garanti mot material och 
tillverkningsfel.

FLEXIBILITET
För oss på Skipper är fl exibilitet en referens 
till vår strävan att uppfylla våra kunders högt 
ställda förväntningar på sin nya sittmöbel.

Att anpassa en produkt så att du som kund 
och brukare får din möbel i ett utförande 
som du önskat är för oss en passion.

Hos oss väljer du mellan fl er än hundra olika 
färger på tyger och läder, olika bredder och 
höjder på armstöd, ben i stål, bok eller ek. 
Behöver du, trots alla dessa valmöjligheter, en 
anpassning av höjd, djup eller annat så kan 
du vara säker på att vi ska göra allt som står i 
vår makt för att tillfredsställa dina önskemål.

För oss på Skipper är det fråga om inställning 
och det är vår inställning att det måste fi nnas 
en Skippermöbel för alla!
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PASSIONER
Kvalitet 
Flexibilitet
Fulländad kombination av komfort & design
Miljöhänsyn



olympic
DESIGN: CARSTEN BUHL
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DESIGN: CARSTEN BUHL
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the red devil
DESIGN: CARSTEN BUHL
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cannes
DESIGN: ANDERS NØRGAARD



cocoon
DESIGN: CARSTEN BUHL
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Cocoon
your personal space
Design: Carsten Buhl, Architect maa.
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stella
DESIGN: JOHAN VERDE



uni
DESIGN: O & M DESIGN
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DESIGN: JOHAN VERDE
BASE: MARCELLO ZILIAN
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auditorium
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uni conference
DESIGN: O & M DESIGN
BASE: MARCELLO ZILIANI

O&M Design, Okamura & Marquardsen har sedan etableringen av kontoret 1973 arbetat 
för ett antal danska, svenska, italienska och japanska fabriker. Deras primära arbetsområde 
är möbeldesign. Samarbetet med Skipper Furniture startade 1981 och det har resulterat i ett  
stort antal stolar och soffmodeller för både privat och offentligt bruk.

Takashi Okamura, född 1949, utexaminerad från Kuwasawa  Design Institut i Tokyo 1971 och 
från Skolen for Brugskonst i Köpenhamn 1974.

Erik Marquardsen, född 1949, utexaminerad från Skolen for  Brugskonst i Köpenhamn 1974.                                                                   

Finn Østergaard, född 1946, utexaminerades som möbeldesigner från dåvarande Hög-
skolan Konst och Hantverks Möbelavdelning 1975. Men redan året innan hade han etablerat 
sin egen designstudio och han har varit egen företagare sedan dess. 

Det är först och främst stolar som Finn Østergaard designar, och 1977-78 ritade han Albert-
stolen i Skipper’s sortiment och som han samma år fi ck Bo Bedres ”Årets Möbelpris” för.

Carsten Buhl, född 1965, utexaminerades från Kunstakademins Arkitektskole 1992. 
Varje möbel är en utmaning och har sin egen historia. Men gemensamt för dem alla är att de 
är skapade med respekt för den skandinaviska designtraditionens enkla rena uttryck. Målet 
är alltid att skapa möbler som löser praktiska och funktionella behov och som samtidigt upp-
fyller vissa designmässiga kvalitetskrav.

Anders Nørgaard, född 1958, utexaminerades 1987 från Århus Arkitektskola, där han 
studerade möbler och rum. Han har mottagit fl era internationella utmärkelser för sin design. 
Hans arbeten inkluderar design för ett brett spektrum av europeiska verksamheter.

Designers
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Skipper Furniture AB • SE: Box 106, Färgerigatan, 289 21 Knislinge
Phone: +46 (0) 44-590 40 00

www.skipperfurniture.se • info@skipperfurniture.se


