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OM DANISH RETRO

“DANISH RETRO – en hyldest til de ukendte hænder” er et 
dansk design-brand, som producerer og markedsfører 
retro-stole fra 1940´erne og 50´erne. Kendetegnet for 
stolene er, at de er formgivet af ukendte danske designere 
fra den tid, hvor dansk design for alvor indtog den danske og 
internationale møbelscene.

Vi genskaber ukendte og smukke designs fra 40’erne og 
50’erne. Vi ønsker at bringe modeller frem, som aldrig fik den 
store chance; modeller, som måske om nogen, 
fortjener at komme frem i lyset. Håndværket og passionen 
bag de ukendte designs er indlysende. Ønsket om enkelthed 
og funktionalitet afspejles i et klart formsprog. 

DANISH RETRO har et brændende ønske om at klarlægge 
stolenes DNA og identitet, hylde de ukendte hænder som 
skabte dem og således gøre det muligt, at indrette hjem som 
små oaser med møbler, der alle har en historie.
 
DANISH RETROs filosofi er basereret på 3 nøgleprincipper: 

1) Design
2) Håndværk 
3) Autenticitet
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VORES FILOSOFI

Stilrent og klassisk design har altid været synonymt med 
dansk møbel-kultur og stil. DANISH RETRO fører denne 
kulturarv videre.

Vort mål er, at bringe smukke møbler med en historie ud til 
vore kunder. Vi giver stolene mulighed for et ”comeback” og 
søger samtidigt deres formgivere. Vi beder om jeres hjælp. 
For derude et sted, må der 
findes en slægtning eller bekendt, som kender 
designeren og formgiveren. 

Vi ønsker at være tro mod det oprindelige design. Hver stol 
er unik med et klart og tydeligt formsprog. Vi tror på 
oprigtigheden i det uberørte og betragter hver stol som en 
værdig repræsentant for datidens og ikke mindst nutidens 
møbeltrend.
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U KOLLEKTIONEN

Da vi endnu ikke kender den faktiske historie bag hver stol, 
har vi valgt at kalde serien med loungestole for ”U” 
kollektionen. ”U” for ukendt med et tilhørende nummer. 

Når (eksempelvis) ”Johannes Jensen” bliver identificeret 
som formgiver af loungestol ”U5”, vil denne stol, som måske 
blev designet og formgivet i 1943, blive omdøbt til ”JJ43”. 
Johannes Jensens historie vil da gå fra at have været 
UKENDT til at blive ANERKENDT, og vil herefter blive en del 
af den store og stolte danske møbelarv.  
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U1 LOUNGESTOL

DANISH RETROs  ”U1” loungestol kan i dens formsprog og 
meget enkle design formodentlig spores tilbage til 1940´erne.

”U1” har en unik udstråling med sine afrundede former. Den 
indbyggede lændepude giver en behagelig siddekomfort. 
Loungestolen passer ind i såvel klassiske som moderne 
indretninger.

”U1” er monteret med slidstærke møbeltekstiler.

Håndskårne armlæn og runde ben i rå eg.

DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder
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U2 LOUNGESTOL

DANISH RETROs  ”U2” loungestol har et tydeligt afsæt i 
1940´ernes funktionelle æstetik. Med sin faste runde ryg har 
den en smuk skulpturel fremtoning. Siddekomforten er rigtig 
god. Stolen kan nemt kombineres med andre stole fra ”U” 
kollektionen.

”U2” er monteret med slidstærke møbeltekstiler.

Håndskårne armlæn og ben udgør en samlet enhed i rå eg.

DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder
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U3 LOUNGESTOL

DANISH RETROs  ”U3” loungestol er med sin klare 
minimalistiske formgivning et klassisk eksempel på 40’ernes 
og 50’ernes trend. En ægte retro-stol. Moderne igen som 
aldrig før. De sirligt håndskårne armlæn giver stolen et 
raffineret udseende. ”U3” er i familie med ”U4” men kan også 
sagtens stå alene.

”U3” er monteret med slidstærke møbeltekstiler.

Håndskårne armlæn og runde ben i rå eg.

DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder
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U4 LOUNGESTOL

DANISH RETROs  ”U4”  loungestol er elegant og 
raffineret med sine fine linjer. Med de sirligt håndskårne 
armlæn, den ranke høje ryg og de elegante øreklap-detaljer 
er den et smukt eksempel på dansk designtradition. Med sin 
gode siddekomfort er der mulighed for at slappe af - med 
eller uden taburet til fødderne. ”U4” er i familie med ”U3” 
men kan også sagtens stå alene. 

”U4” er monteret med slidstærke møbeltekstiler.

Håndskårne armlæn og runde ben i rå eg.

DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder 
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U5 LOUNGESTOL

DANISH RETROs ”U5” loungestol er med sit lette design 
og karakteristiske skråtstillede træunderstel indbegrebet 
af dansk retro-stil. Den faste polstring med de let kurvede 
lukkede armlæn giver stolen et behageligt udseende og en 
lige så behagelig siddekomfort.  Skaberen af ”U5” har haft et 
specielt glimt i øjet ved formgivningen af denne feminine og 
elegante stol. 

”U5” er monteret med slidstærke møbeltekstiler.

Håndskåret understel og små træbesætninger på 
armlæn i rå eg.

DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder
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U6 LOUNGESTOL

DANISH RETRO tillader sig at kalde ”U6” for den ultimative 
retro-loungestol. Velproportioneret, stilfuld og elegant. Flot 
design. Flot træarbejde. Formgiveren af ”U6” har skabt en 
tidløs favorit med klassisk skønhed. Med sine fine linjer og 
detaljer udstråler den alt det, man tænker på, når man tænker 
”retro”. En unik designstol med reelt klassikerpotentiale.

”U6” er monteret med slidstærke møbeltekstiler.

Håndskårne unikke armlæn og runde ben i rå eg.

DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder
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U1

Højde: 87
Bredde: 69
Siddehøjde: 42
Sædedybde: 46
Total dybde: 62

U2 

Højde: 79
Bredde: 64
Siddehøjde: 43
Sædedybde: 49
Total dybde: 75

U3 

Højde: 77 
Bredde: 68
Siddehøjde: 41,5 
Sædedybde: 49
Total dybde: 70



U1

Højde: 87
Bredde: 69
Siddehøjde: 42
Sædedybde: 46
Total dybde: 62

U4 

Højde: 103
Bredde: 68
Siddehøjde: 41,5
Sædedybde: 94 
Total dybde: 77

U2 

Højde: 79
Bredde: 64
Siddehøjde: 43
Sædedybde: 49
Total dybde: 75

U5

Højde: 77
Bredde: 66
Siddehøjde: 40
Sædedybde: 49
Total dybde: 77

U3 

Højde: 77 
Bredde: 68
Siddehøjde: 41,5 
Sædedybde: 49
Total dybde: 70

U6

Højde: 95
Bredde: 68
Siddehøjde: 42
Sædedybde: 47
Total dybde: 76



MATERIALER

TRÆ

De håndskårne armlæn og 
ben er i ubehandlet rå eg.

TEKSTILER

U Kollektionen kan monteres med Kvadrat 
tekstilerne Remix 2, Tonus Meadow og Hallingdal. 

I kataloget vises stolene med: 

U1     Remix 2 / 173

U2     Remix 2 / 173

U3    Remix 2 / 543

U4    Remix 2 / 543

U5    Remix 2 / 612 + 632

U6    Remix 2 / 173 + 123

De mange farvemuligheder og kombinationer kan ses på 
Kvadrats hjemmeside, www.kvadrat.dk   
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HOVEDKONTOR

DANISH RETRO ApS
INDUSTRIVEJ 48

DK - 6740 BRAMMING

WWW.DANISHRETRO.DK
PHONE: +45 2364 5700
PHONE: +45 4075 2023

DANISH RETRO 
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