Bakkebordet

Det smukke og fleksible
møbel til hjemmet

Klassisk dansk
møbeldesign
Bakkebordene kendes på deres funktionalitet,
men også på deres organiske form og
harmoniske elegance. De rene linjer og
afrundede kanter giver bordene et klassisk,
nordisk udtryk, og sammen med de smukke
træsorter i højeste kvalitet besidder bordene
alt det, der passer ind i et gennemført hjem.

Danskproduceret,
hurtig levering
Møblerne er produceret med passion for dansk
håndværk og design, som kendetegner den
nordiske stilart med rene linjer og flotte former.
Samme passion gælder leveringen - vi sikrer,
at du får dit nye møbel hurtigt.

Alle borde
har vendbare
serveringsplader
Ethvert godt design forener
praktik og æstetik. Det gør vi
naturligvis også i designet af
vores bakkeborde.

James
Bakkebordet med den fine, tynde kant er
funktionelt og elegant. Bordet fås både i
en rund og en oval model.

Bordets øverste plade kan
let løftes af og bruges som
serveringsbakke, når kaffe og
chokolade skal bydes. Bakken er
vendbar, og vælger du et bord
med melaminoverflade er det
hvidt på den ene side og sort på
den anden.

Hudson
Bakkebordet med de bløde former.
Bordets øverste bakke hviler elegant
på de fire ben i massivt træ.

Visit
Det trekantede look med organiske og
bløde linjer giver Visit et helt unikt formsprog.
Et kontrastfuldt valg til hjemmet.
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Mål: Ø50 x H58 cm

Mål: Ø55 x H58 cm

Mål: B50 x H58 cm
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Bakkebordet til ethvert hjem
Det elegante bakkebord fås i 4 træsorter, så du kan finde netop det, der passer til
dit hjem. Pryd stuen med olieret bøg eller eg for et let og nordisk look eller skab et
klangfuldt og eksklusivt udtryk med den dybe røgede eg.

Fra 1977 til i dag – dansk
håndværk og design
I 1977 etablerede Ruth og Axel Christensen en
møbelvirksomhed i det gamle mejeri i Gjerrild.
Den virksomhed skulle vise sig at være en succes,
og i dag drives virksomheden med samme passion
for dansk håndværk og design, som kendetegnede
virksomheden dengang.
I dag har virksomheden skiftet navn fra ACO Møbler
til Thomsen Furniture og drives af Brian Thomsen.
Han kom til virksomheden i 1992 og overtog den i
2011, og derfor har han stort kendskab til både sin
egen virksomhed, men i særdeleshed også branchen
som helhed.
Hos Thomsen Furniture skaber vi ikke møbler, som
følger sæsoner og hurtige modeluner. Vi skaber
møbler, der har den fornødne kvalitet til at etablere
sig som uundværlige dele af indretningen.
Stilen er nordisk med rene linjer og flotte former, som
passer ind i den moderne indretning, men som ikke
går af mode. Vores møbler er lavet til at blive brugt
og blive betragtet både i morgen og i mange år
fremover.

