
Dacht je dat je Scandinavisch design door en door kende? 
Meet Skovby!

Ontdek Skovby op IMM Keulen: duurzaam, functioneel, esthetisch en 100% 
Deens design

Ontdek op IMM Keulen het best bewaarde geheim uit de Scandinavische designwereld: 
Skovby. Een op-en-top Deens merk dat op een ambachtelijke manier functionele houten 
meubels maakt. Instant klassiekers die nog écht vernieuwen. Dacht je dat je Deens design 
door en door kende? Laat je dan stevig verrassen door Skovby.
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100% Deens design – ontworpen en ambachtelijk gemaakt in Denemarken

Het familiebedrijf Skovby ontwikkelt al 85 jaar functionele houten meubels met die typische, 
stijlvolle Scandinavische uitstraling. Uitgepuurde lijnen, ambachtelijk bewerkt hout en een 
hoogkwalitatieve afwerking kenmerken dit Deense merk. Alle meubels worden ontworpen 
én gemaakt in Denemarken, met veel aandacht voor duurzaamheid en respect voor mens en 
milieu. 

Meet the icons

#33 eettafel

Trendy, minimalistisch, innovatief en vooral: 100% Deens. Logisch dat de #33-tafel nu al een 
icoon is in haar thuisland. 

‘Dankzij een origineel uitklapsysteem passen 6 tot 9 mensen rond de #33-eetkamertafel.’

Een onmiskenbare trend in onze huizen: ronde eetkamertafels. Aan een ronde eettafel zit 
je een pak gezelliger, ook met een oneven aantal mensen rond de tafel. En misschien nog 
belangrijker: zo’n ronde tafel is compacter dan een rechthoekig exemplaar, wat ze ook in 
kleinere kamers heel praktisch maakt.
 
De #33-eetkamertafel van Skovby doet nog beter: niet alleen is haar organisch maar strak 
design heel stijlvol, ze is ook modulair. In de basispositie zitten 6 mensen comfortabel rond 
de tafel. Met een innovatief uitklapsysteem breid je het ronde tafelblad uit tot een ruim 
driehoekig vlak met afgeronde hoeken, zodat de tafel plaats biedt aan wel 9 personen. 



#840 krukje

Afval was nog nooit zo mooi. Het ontwerp voor de veelzijdige #840 ontstond uit resten hout 
die overbleven na het verzagen van hout voor andere meubels. 

‘De ronde zitting in combinatie met de hoekige poten maakt van de #840-kruk bijna een sculptuur.’

Vandaag is de #840 nog steeds een volledig circulair product. Het is bovendien niet zomaar 
een krukje. Het is een extra zitplaats, een bijzettafel, een nachttafel en simpelweg een 
eyecatcher in elk interieur, en in elke ruimte.

Wanneer hout tot ronde of ovale tafels wordt versneden, blijven stukken over die in de zitting 
van de #840 samen resulteren in unieke en speelse patronen. In combinatie met de hoekige 
poten krijg je een heel sculpturaal resultaat. 

Naast esthetisch verantwoord, zijn de krukjes ook nog eens stapelbaar. Ecovriendelijk, 
praktisch, comfortabel én mooi: deze Deense schoonheid belichaamt exact wat elk meubel 
in dit tijdperk zou moeten zijn.



Over Skovby

Skovby is een Deens familiebedrijf dat al sinds 1933 symbool staat voor eenvoud, functionaliteit 
en vakmanschap. 

Duurzaamheid was altijd al deel van de bedrijfsfilosofie. Tot op vandaag produceert Skovby 
alle meubilair lokaal, in de drie eigen fabrieken in Denemarken. Skovby gebruikt alleen hout 
uit duurzaam beheerde wouden, en alle houtoverschotten worden opgewerkt. Het bedrijf 
investeert daarnaast in energie-efficiënte machines. 

 

Maar het allerbelangrijkste: een Skovby-meubel gaat een leven lang mee. De 
kwaliteit is ongeëvenaard en de ontwerpen zijn tijdloos. 

Ontdek de Skovby-iconen in Keulen

Kom het innovatieve uitklapsysteem van de iconische #33 van dichtbij bekijken. Of ontdek 
zelf hoe comfortabel de veelzijdige #840 zit! Het vakmanschap van Skovby maakt elk 
Scandinavisch geïnspireerd interieur compleet.

In januari vind je Skovby op IMM Keulen, in Hall 10.1, op stand F020 E21. 
Kom gerust langs of maak nu al een afspraak met Martine Baetslé, via +32 472 675 439 of 
martine@ariespr.be.
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