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Revideret og udvidet udgave. En klassiker om danske designmøbler, deres priser på auktion,
markedstendenser og historie - gennemillustreret med mere end 400 suveræne fotos. Bogen er skrevet af de to
største kapaciteter på området, og er uundværlig for enhver, der vil vide, hvad man skal betale for de danske
møbelklassikere - eller hvilken pris, man kan opnå, hvis man selv vil sælge. Bogen indeholder tre dele: Alt om
tendenserne på auktionsmarkedet for designmøbler - hvad går op og hvad går ned. Gennemgang af de 300
bedste danske designmøbler solgt på auktion gennem de seneste tre år - og det er det konkret solgte,
designmøbel, der afbildes. I teksten til hvert møbel får vi præcis information om designer, år, materiale og den
individuelle historie bag hvert møbel. Der er også noteres referencepriser på hammerslagspriser på det
tilsvarende møbel på auktioner i udlandet. Hver designer har sit kapitel: Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Finn
Juhl, Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Kaare Klint, Nanna Ditzel og mange flere. I et særskilt kapitel
præsenteres den nye generation af danske designere og deres møbler, som f.eks.: Louise Campell og Kasper
Salto. Historien om dansk møbeldesign fra 1930 til 1970 med perspektiver til i dag. En overskuelig
designhistorie illustreret med samtidige billeder og fyldt med informationer for såvel den alment
designinteresserede som for samleren.
Sofakompagniet er en dansk møbel netbutik med eget designerteam og egen produktion. Nyt i bo har et stort
udvalg af Danske Designmøbler. 00 - 21. dk TEAK fra dansk møbelproduktions guldalder, TEAK af kendte
arkitekter, TEAK af ukendt oprindelse, TEAK på skuffer, TEAK på bordplader, TEAK på armlæn, TEAK på.

v. Materialevalget er, og har altid været af indiskutabel høj. Alt om dansk møbeldesign på nettet Møbelforretninger, møbeldesignere, brugte møbler og meget mere. v. Panton Stolen av Verner Panton Verner
Panton var en dansk interiørarkitekt og møbeldesigner som er kjent for flere unike og futuristiske design. 00 21. Alt i møbeldesign fra de store danske designere. s. Aarhus Filmværksted Aarhus Filmværksted er et åben
filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion, med det hovedformål at finde og udvikle nye. ialt.
Møbler og lamper - sælges uden klargøring, De viste skandinaviske vintage møbler er alle originale og sælges
i brugbar oprindelig stand. 0; Levering: 2-3 uger; Fiftynine er dansk design så det basker. Wienerberger Brick
Award 2018 50 nominerede projekter – udvalgt fra en pulje bestående af 600 indsendt fra i alt 44 lande –
konkurrerer i. Rooted in an unwavering passion for craft and aesthetics, we have been collecting and selling
classical scandinavian designs and art in over 15 years. 00 Mandag: LUKKET, dog åbent mandag i uge 7, 14,
21 og 42.
dk TEAK fra dansk møbelproduktions guldalder, TEAK af kendte arkitekter, TEAK af ukendt oprindelse,
TEAK på skuffer, TEAK på bordplader, TEAK på armlæn, TEAK på.

