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• Den bedste siddekomfort indpakket  
i originalt dansk design. 

• Relancerede, originale designs fra  
1950-60’erne i et moderne look  
med klare historiske referencer. 

• Møbler i bedste kvalitet; i konstruktion,  
materialer og finish. 

• Et unikt design der skiller sig ud fra 
mængden og skaber opmærksomhed. 

• Mange muligheder og udtryk med  
træ, stof og læder. 

• Pålidelig og fleksibel samarbejds- 
partner med produktion i Danmark.
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VL118
Spisebordsstol
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VL118 - Spisebordsstol

VL118 
Unik spisebordsstol med  
fantastisk komfort
Denne unikke spisebordsstol har kombineret 
ryg- og armstøtte i et formfuldendt ryglæn. 
Stolen er elegant udformet i en kombination 
af FSC-certificeret træ og højstyrkestål med 
mulighed for polstring i stof eller læder.

Materialesammensætningen giver et perfekt 
samspil mellem funktion, æstetik og komfort.

Stolens elegante og lette konstruktion giver 
øjet ro, og siddekomforten er uforlignelig, 
uanset om du foretrækker en skalstol eller en 
polstret finish. Desuden kan stolen stables og 
hænge på bordkanten uden at ridse stol eller 
bordplade.

VL118 er en alsidig spisebordsstol designet 
af Vermund Larsen i 1964

Siddekomfort i verdensklasse
Fantastisk siddekomfort er gennemgående for 
alle VL-design, og VL118 er ingen undtagelse. 
De enkle konturer og en let bagudrettet vink-
ling af sædet gemmer på mange års erfaring 
med komfort. En enkel og stilfuld rygbøjle i 
buet stål giver god plads til, at ryglænets run-
ding fanger kroppen, og giver perfekt rygstøt-
te, så velbehaget breder sig.

Ryglænets organiske linjer munder ud i et 
elegant udformet armlæn, der sikrer, at man 
sidder fantastisk i mange forskellige stillinger 
– også over lang tid. VL118 lægger derved op 
til, at man bruger spisebordet som familiens 
samlingssted.
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VL1100 - Spisebordsstol

VL1100 
Stol med øje for detaljen 
En VL-klassiker genopstår

VL1100 er en imponerende spisebordsstol, 
der øjeblikkeligt fanger opmærksomheden 
med sit unikke, organisk formede ryglæn 
med kurver og udskæringer. Stolen udtryk-
ker elegance i materialesammensætningen, 
der er en kombination af FSC-certificeret træ, 
konisk formede ben i stål og sædepolstring i 
stof eller læder.

Materialesammensætningen og udseende 
giver et historisk indblik i den designbølge, 
der voksede og bredte sig blandt de danske 
møbeldesignere i 50’erne. Stolen er udfor-
met i et tidløst design, og stolens lethed og 
elegante konstruktion skaber et smukt state-
ment i dit rum.

VL1100, også kaldet ”Øjestolen” er en ud-
tryksfuld spisebordsstol designet af Vermund 
Larsen i 1956.

En stol med komfort,  
energi og dynamik
Stolen har en fantastisk siddekomfort med 
perfekt støtte i ryggen. Man har mulighed 
for at sidde varieret på grund af sædets lette 
vinkel bagud samt den rundede topkant og 
de to ”øje”-udskæringer på det formspænd-
te træryglæn. Desuden skaber de organiske 
former dynamik og energi i stolens visuelle 
udtryk.

Ryglænet er en dominerende del af det visu-
elle udtryk, og stolens detaljegrad og finish 
understreger Vermund Larsens forståelse for 
et enkelt og gennemført formsprog.

Stolens ben er konisk udformet og dermed 
smallest nede ved gulvet, hvilket gør stolen 
let og elegant.
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VL119 - Spisebord/kontor-stol

VL119 
Fantastisk komfort og mange  
anvendelsesmuligheder

Stolen har en kombineret ryg- og armstøtte 
i et formfuldendt ryglæn. Stolen er elegant 
udført i et flot samspil mellem FSC-certifi-
ceret træ og stålstel med hjul eller glidere. 
Polstringen er håndsyet i stof eller læder.

VL119 er VERMUNDs fortolkning af, hvordan 
man kobler funktion og form til en travl og 
omskiftelig hverdag. Stolens unikke dreje-
stel giver et godt bud på, hvordan en mo-
derne og fleksibel stol kan se ud. Stolen ud-
trykker lethed og elegance samtidig med, at 
den bidrager til en omskiftelig hverdag som 
både kontor- og spisebordsstol. Siddekom-
forten er fortræffelig, uanset om man fore-
trækker en finish med træryg eller polstret 
med læder.

VL119 er den moderne lillebror til VL118, der 
blev designet af Vermund Larsen i 1964.

Erfaring skaber siddekomforten
Fantastisk siddekomfort er gennemgående for 
alle VL-design, og VL119 er ingen undtagelse. 
De enkle konturer og en let bagudrettet vinkling 
af sædet gemmer på mange års erfaring med 
komfort. En enkel og stilfuld rygbøjle i buet stål 
giver god plads til, at ryglænets runding fanger  

kroppen, og giver perfekt rygstøtte, så velbeha-
get breder sig. Ryglænets organiske linjer mun-
der ud i et elegant udformet armlæn, der sikrer, 
at man sidder fantastisk i mange forskellige stil-
linger – også over lang tid. 
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VL135 - Loungestol & skammel

VL135 
Loungestol med siddekomfort i 
topklasse

Denne lækre og komfortable loungestol er 
bygget på en stabil bøgetræsramme, og har 
ben i stål. Sammensætningen af materialer 
skaber et spillerum, hvor et moderne udtryk 
møder klassisk kvalitet og høj komfort! Det 
polstrede sæde har en høj front, der gør, at 
du sidder fantastisk, uanset om du bruger 
en fodskammel eller ej.

Når man sætter sig i stolen, rammes man 
af ro, velbehag (”cosiness”) og en gennem-
tænkt komfort. Ryglænet og siddefladen er 
vinklet let bagud, og giver perfekt støtte – 
så stolen smyger sig til kroppen. Elegante 
armlæn i træ kan vælges til, hvilket giver en 
behagelig støtte, når roen breder sig.

Stolen emmer af kvalitet og gennemførte 
detaljer i både form og komfort samtidig 
med, at den giver ro i en travl hverdag.

VL135 blev introduceret i tiden op til virk-
somhedens 25 års jubilæum i 1960. Den fik 
hurtigt tilnavnet “Cosy”, hvilket stadig står 
som en cadeau til Vermund Larsens design.

Uendelige muligheder
VL135 ”Cosy” blev relanceret i 2016 og står 
som originalen, dog med små forbedrin-
ger, såsom et bredere sæde, der bidrager 
positivt til stolens overordnede design og 
proportioner.

Du får en meget komfortabel og elegant 
stol med mange udtryksmuligheder, så den 
passer perfekt til dit hyggehjørne. 

Du kan vælge matchende armlæn, der giver 
hvile samt et elegant sidebord til en god 
bog, mobil eller et godt glas rødvin. 

VL135 ”Cosy” fås også med matchende fod-
skammel (VL136) for ekstra komfort, når 
der rigtig skal slappes af.
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VL1300 - Sofa/lounge bord

VL1300 
Sofaborde med charme og stil

VL1310 og VL1312 er stilfulde borde i eg, 
linoleum eller marmor, med ben i stål. Ud-
trykket er let og elegant og passer ind i 
det nordiske udtryk, fx til VL135 ”Cosy” 
Loungestol.

Disse sjælfulde borde er udformet og de-
signet med stor respekt for originalen, hvor 
vi har bibeholdt originalernes finesse og til-
føjet et strejf af moderne detaljer. Stellene 
har et elegant design med raffinerede de-
taljer, der samtidig forbedrer bordets sta-
bilitet. Den organiske, afrundede form på 
den trekantede bordplade passer til ethvert 
rum, hvad enten der står et eller to borde 
sammen.

VL1300-serien er sofa- og sideborde de-
signet af Vermund Larsen i slutningen af 
1950’erne og blev hurtigt en tro følgesvend 
til VL135 ”Cosy” Loungestolen, da stil og lin-
jer står flot sammen.

15
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VL66 - Kontorstol

VL66 
Den foretrukne kontorstol  
i 1960’erne
Denne unikke klassiker står stadig som ori-
ginalen, og er en elegant og detaljestærk 
kontorstol, hvor design, komfort og funkti-
onalitet er i top. VL66 er bygget på en stabil 
bøgetræsramme med polstring i stof eller 
læder, og har poleret drejestel i aluminium 
og hjul med stålkapper i krom.

VL66 har et klassisk vintage look, der både 
udstråler kvalitet og historie. Ryglæn og 
sæde giver en fantastisk, indstillelig sidde-
komfort, som gør, at man også sidder godt 
henover mange timer. Designet af VL66 
viser, at Vermund var langt foran sin tid i 
forhold til ergonomi.

VL66 var en af de første kontorstole i ver-
den, der brugte en gasfjeder til højdeindstil-
ling, hvilket er standard på alle kontorstole i 
dag. VL66, i sit nuværende ikoniske design 
med Hallingdal-stof og læderforstærkning, 
blev designet af Vermund Larsen i 1966.

Ergonomisk design, der dannede skole

 Sædets og ryglænets ergo-
nomiske kurver er identiske  
med den originale stol og 

det samme er komforten. Til for-
skel fra alle de andre kontorstole 
fra samtiden kan sæde og ryglæn 
indstilles i højde og vinkel uafhæn-
gigt af hinanden, hvilket sætter 
denne kontorstol i en klasse for sig 
selv – og gjorde den meget popu-
lær i 1960’erne og 70’erne.

Den elegante detalje med læder-
hjørner på sædets forkant opstod 
oprindeligt som et behov fra det 
danske postvæsen: Postmedar-
bejderne kørte meget rundt på 
stolene, når de sorterede posten, 
hvilket resulterede i, at de ofte 
skrabede stolens sæde mod en 

væg eller bordkant, hvilket de ikke 
var beregnet til. Derfor designede 
man læderforstærkning til hjør-
nerne, og sådan har stolen set ud 
siden.

VL66 kan også fås med armlæn 
– præcis som de originale arm-
læn på stolen i 1966, og de passer 
stadig fantastisk til stolens over-
ordnede form og udtryk. Arm-
lænsstangen har en svag hæld-
ning bagud mod ryglænet, så den 
støtter både albue og arm bedst 
muligt når du sidder og arbej-
der ved et bord. Træpuderne er 
afrundede, så de fremstår bløde 
og behagelige og så er de vinklet 
let ind mod stolen. På den måde 
bliver armlænene en forlængelse 

af bordet og giver god støtte og 
komfort til både arme og skuldre. 

VL66 kan vælges med eller uden 
armlæn, men uanset hvilket ud-
tryk du ønsker, er VL66 en smuk 
kontorstol i et tidløst design – som 
bryder det nordiske, moderne 
hjem med originalitet, indpakket 
i et vintage look.

Vermund Larsen lavede sine før-
ste kommercielle designs i 1935, 
og blev hurtigt én af pionererne 
bag ergonomisk og komfortabel 
design, hvilket har dannet sko-
le for kontorstole, som vi kender 
dem i dag.
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VL66T - Taburet

VL66T
Vintage, kvalitet og historie

VL66 Taburet er en klassiker, designet af 
Vermund Larsen i 1966.

Denne taburet udstråler god kvalitet og 
dansk design i topklasse, og giver et strejf 
af tidløs elegance til ethvert kontor – også 
hjemmekontoret.

I 1961 udviklede Vermund Larsen Skandina-
viens første kontorstol med højdeindstilling 
efter gasfjedersystemet. VL66T har også 
højdeindstilling, og har et poleret drejestel i 
aluminium, hjul med stålkapper i krom samt 
polstring i stof eller læder.

Elegance og enkelhed
VL66 Taburet har et minimalistiske udtryk – som 
bryder det nordiske, moderne hjem eller kontor 
med originalitet indpakket i et vintage look. Ta-
buretsædet har et klassisk, rundt 1960’er design, 
der udtrykker elegance og en ren linje. Taburet-
ten har et poleret aluminiumsstel, der følger de-
signet fra VL66 Kontorstol, og har en kromring 
under sædet, der skaber spil for øjet og bruges 

til at indstille højden. VL66 Taburet kan fås med 
finish i enten læder eller stof og med Vermunds 
ikoniske keder (detaljekant) i læder langs kan-
ten af sædet. Desuden passer den godt sammen 
med VL66 Kontorstol, der er en stilfuld og kom-
fortabel kontorstol i samme look.
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Vermund Larsen
Designeren

Vermund Larsen står for mange som den 
ukendte fader til flere opfindelser, som vi i 
dag forbinder med den moderne stol, f.eks. 
at anvende gaspatroner til højdeindstilling 
af kontorstole.

Vermund var passioneret omkring design, 
form og funktion og var også den første 
europæiske producent af glasfiberstole – et 
design der blev lavet i samarbejde med Ib 
Kofod Larsen.

På trods af Vermunds alt for tidlige bort-
gang, d. 28. februar 1970, lever hans mø-
belklassikere videre, og kan fortsat fortæl-
le historien om en af dansk designs mere 
ukendte fædre.

Vermund Larsen arbejdede i et designs-
pekter, hvor ingen af de andre store dan-
ske designere lagde deres energi – nemlig i 
samspillet mellem æstetik og god ergono-
mi, hvilket resulterede i en uforlignelig god 
siddekomfort. Vermund Larsen yndede at 
tilgå formsproget ud fra et holistisk syn på 
kvalitet – hvor designet skulle indramme en 
god siddekomfort, førend han anså det for 
at være fuldendt.

VERMUND er mere end et møbel – du får 
Dansk design, 6 års garanti, og produkter 
der er opstået i passion og skabertrang in-
spireret af samspillet mellem natur og ur-
bant miljø med træ, stål, naturlæder og de-
signede stoftyper.

design by
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Følg os på instagram:

Mix and match på 
VERMUND.EU @vermunddesign
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vermund.eu


