når der stilles særlige krav
til møbeldesign, kvalitet og funktionalitet
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Snedkermøbler
i 4. generation
til hospitaler,
plejehjem,
hospice og
private living

Schou Andersen Møbelfabrik A/S
snedkererer siddemøbler - spisestole,
hvilestole og sofaer - samt borde på egen
fabrik i Vejen. Det gør vi nu i 4. generation
helt tilbage til 1919.
Vi ser det som vores fornemste opgave at
designe og lave møbler specielt udviklet
til Care-segmentet inden for hospitaler,
plejehjem og hospice. En sektor der stiller
helt særlige krav til møblet både af bruger
og hos plejepersonale.
Schou Andersen Møbelfabrik A/S har
stor fokus på snedkerhåndværk af høj
kvalitet og i klassisk design. Gedigne
materialer sikrer møblet lang levetid samt
modstandskraft ved hårdt slid.
Flere designs i hvilestole, sofaer og spisestole er også velegnet til private living
ligesom de mange mindre pladsbesparende
borde.
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Schou Andersen Møbelfabrik A/S er en
familieejet virksomhed, som er grundlagt
i 1919, hvor Peder Schou Andersen startede
et møbelsnedkeri i Nørregade i Vejen.
Sønnen Villy Schou Andersen overtog
snedkeriet, som under hans ledelse
voksede ud af Nørregade og blev til møbelfabrikken på Gestenvej.
Det var i 60’erne, danske møblers guldalder, og Schou Andersen Møbelfabrik
var storleverandører af spisestuemøbler.
Borde og stole i teak, palisander og eg var
fabrikkens hovedprodukter, men der blev
også lavet andre møbler såsom lænestole
og skænke.
Med Poul Schou Andersen, som er tredje
generation, har virksomheden gradvist
skiftet fokus. Fra primært at lave møbler
til boligen, er det i dag kontraktmarkedet,
der er det vigtigste.

1919 – Etablering og opstart af Schou Andersen Møbelfabrik A/S
i Nørregade i Vejen.

Fjerde generation, sønnen Kennet Schou
Andersen, har igennem mere end et årti
haft ansvaret for virksomheden herunder
bl.a. det samlede salg nationalt og
internationalt.
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Samarbejder
med
institutioner,
enkeltpersoner
og interesseforeninger

Schou Andersen Møbelfabrik samarbejder
med institutioner, enkeltpersoner og
interesseforeninger, for at komme tæt på
brugernes virkelighed og optimere design,
funktion og løsning af møblet.
Nyudvikling og produktforbedringer sker
således i samarbejde med kunder, brugere,
designere og ergonomer. Et samarbejde
der skaber gode, holdbare resultater, der
fungerer i daglig brug.

Designet med
omtanke for
brugere med
funktionsnedsættelse

Mennesker er forskellige. Det kan
mobiliteten også være for en kortere eller
længerevarende periode. For at afkorte
de gener eller begrænsninger som følger
med, kan en customized specialløsning af
eksisterende møbeldesign i vores
kollektion være løsningen.
Vi har lavet adskillige specialløsninger
over tid og ved, hvilken forskel og glæde,
det gør for brugeren.
Møblet udvikles i tæt samarbejde med
bruger og plejepersonale - så tag os med i
dialogen fra starten.
Kontakt os for nærmere aftale.

1919 Peder Schou Andersen var 1.generation i virksomheden.
Han producerede alt i møbler til privat boligen i træ.

Møbeldesign til
care - men også
til private living

Møbelkollektionen fra Schou Andersen
Møbelfabrik A/S er både bred og dyb. Vi
ser det som vores fornemste opgave, at
designe og lave møbler specielt udviklet
til Care-segmentet inden for hospitaler,
plejehjem og hospice. En sektor der stiller
helt særlige krav til møblet både af bruger
og hos plejepersonale.
Kollektionen omfatter møbeldesigns
i hvilestole, sofaer og spisestole såvel
klassiske som designs med særlige
behov til funktionalitet (herunder også
specialløsninger) samt spiseborde og
mindre pladsbesparende borde til venteog hvileområder. Flere designs er også
velegnet til private living.
Alle møbler er af et meget højt kvalitetsniveau, som også afspejles af de materialer
vi bruger.

Ara - en elegant serie af hvilestole i et nutidigt formsprog, der
rubricerer serien i fornemt selskab som designklassiker.
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Snedkerhåndværk
der stadig
består i
4.generation
8
Kombinationen af snedkerhåndværk og
moderne teknologi sikrer, at kvaliteten i
møblet er 100% i orden.
Alle stel til spisestuestole er tappet,
dyvlet og limet sammen - samlet uden
brug af metalskruer og beslag. Samlinger
efter stærke snedkerprincipper brugt af
Schou Andersens Møbelfabrik gennem
4. generationer tilbage til 1919. Det gør
det unødvendigt at efterspænde stolen
over tid. Limen der bruges i samlingen af
møblerne, er vandbaseret miljøvenlig lim.
Vi arbejder med stolte traditioner og
principper, hvor bearbejdningen udelukkende foregår i formspændt og massivt
træ, hovedsagelig bøg og eg. Vi har valgt,
at holde vores produktsortiment i træ, da
vi mener, at det er et af naturens bedste
materialer at arbejde med og forarbejdningen er utrolig miljøvenlig.
Alle møbler bliver testet på fabrikken i
Vejen. Testet efter de gængse EN-standarder og vi tilstræber, at møblerne til enhver
tid skal kunne leve op til følgende krav til
offentlig miljø/hårdt brug:

Alle stel til spisestuestole er tappet, dyvlet og limet sammen
- samlet uden brug af metalskruer og beslag. Samlinger efter stærke
snedkerprincipper.

• ENV 12520 Sikkerhedskrav
Hjemmemøbler (siddemøbler)
• EN 13761 Sikkerhedskrav Offentlige
møbler (siddemøbler)
• EN Stabilitet (siddemøbler)
• EN 1728 Styrke og holdbarhed
(siddemøbler)
• EN 12720 Overfladebestandighed
(siddemøbler)
• EN 12521 Sikkerhedskrav Offentlige
møbler (Borde)
• EN 1730 Styrke og holdbarhed (Borde)
• EN 1730 Stabilitet (Borde)
• EN12720 Overfladebestandighed
(Borde)

1942 Villy Schou Andersen, træder ind i virksomheden som 2. generation.

Ito Soft - er en ny opdateret sofaserie
skabt i samarbejde med Friis & Moltke Design.
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Moderne CNC fræsemaskiner til forarbejdning af træemner går hånd i hånd
med håndværk nedarvet i generationer, når Schou Andersen Møbelfabrik
forarbejder de forskellige møbeldesigns.

Schou Andersen Møbelfabrik har valgt, at holde produktsortimentet i træ, der
er et af naturens bedste materialer at arbejde med og forarbejdningen
er utrolig miljøvenlig.
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Schou Andersen Møbelfabrik arbejder udelukkende i formspændt og massivt
træ - hovedsageligt i træsorterne bøg og eg.

1950 Ekstra fabrik etableres ligeledes i Vejen til produktion af
stole til det danske militær.
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Stor indsats,
for at tage mest
muligt hensyn
til miljøet

Vi gør en stor indsats for at tage mest
muligt hensyn til miljøet, så påvirkningen
bliver mindst mulig. Blandt andet ved
løbende miljøforbedringer, effektiviseringer af produktionen samt optimering,
så fremstillingen forgår på den mest hensigtsmæssige måde. Derved minimerer vi
også ressourceforbruget samt sænker det
samlede energiforbrug.

Overskydende
træmateriale
genanvendt til
opvarmning

Alt overskydende træmateriale, der
kommer fra produktionen, bliver genanvendt til opvarmning af produktionen
og kontoret. En del af opvarmningen
genbruges til vores tørrestuer, hvori vi selv
tørrer alt træet, der benyttes i produktionen. På denne måde har vi fuld kontrol
med tørreprocessen, hvorved vi sikrer os
den højeste kvalitet.
Restaffald der ikke kan genanvendes
på fabrikken, bliver afhentet og kørt til
genanvendelse eller destruktion hos
certificerede virksomheder.

1958 Flytter møbelproduktion til nyetableret fabrik på Gestenvej 22
i Vejen på 1.200 kvm.

Ayo - Ny møbelserie fra Schou Andersen Møbelfabrik. Designet er stramt og
rent i udtrykket. Ayo er skabt i samarbejde medFriis & Moltke Design.
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Medarbejderne
forpligtes til at
komme med
forslag på et
sundt miljø

Alt træ kommer
fra bæredygtig
skovhugst
Alt træ i forarbejdningen kommer fra bæredygtig skovhugst og træ
leverandør der er FSC certificerede.

Af hensyn til miljøet sørger vi konstant
for, at vores medarbejdere er opdaterede
med virksomhedens miljø politik. Nye
medarbejdere bliver sat ind i tingene af
den miljøansvarlige. Derved motiveres
medarbejderne til at få produktionen
optimeret bedst muligt og samtidig
overholde alle miljørelevante mål.
Vi opfordrer vores medarbejdere til at
komme med forslag til forbedringer, så
vi hele tiden kan være et skridt foran og
holde fokus på miljøområdet.

Vi bruger kun træ fra europæiske savværker og i tæt samarbejde med trægrossister
sikrer vi os, at kvaliteten ligger inden for
de standarder og krav, vi stiller. Vi kan
samtidig sikre os, at alt træ kommer
fra bæredygtig skovhugst og vores træ
leverandør er FSC certificerede.
Europæiske skove er beskyttet af de
nationale skovlove, der påbyder landene
ikke at fælde mere skov end der
genplantes. Ved udelukkende at benytte
træ fra europæiske skove sikre vi os en
bæredygtig og gennemreguleret drift.

1960’erne Startede en satellit fabrik af Schou Andersen Møbelfabrik i Canada
til samling og færdiggørelse af stole til salg i USA og Canada.

Cirkel - har et elegant formsprog.
Det cirkelformede design giver en fremragende og varieret siddekomfort.
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Fokus på
hygiejne i
designet af
møblet ligger
os stærkt på
sinde

Care-sektoren er et miljø med stor færdsel
af siddende og hvilende brugere med
massive berøringer til følge på kontaktflader som f.eks. sæde, hynder og på
armlæn, hvilket skaber ideelle betingelser
for trivsel af bakterier. En sundheds- og
hygiejnefaktor, vi har stor fokus på, når
møblet designes.
Rene linjer i vores møbeldesign giver
rengøringspersonalet i Care-segmentet
optimale betingelser og muligheder for
rengøring. Møblet er lavet med et minimum af syninger og polstringer, der er
lukkede så der ikke suges fugt og bakterier.

Smart design
for hurtigt
sæde- og
hyndeskifte

Næsten alle Schou Andersen møbler er
designet med aftageligt sæde- og
sædebetræk, så et evt. skifte kan foregå
hurigt og nemt ved hjælp af click-løsning.
Det varer mindre end 1 minut.

Rene linjer i møbeldesignet giver personalet i Care-segmentet
optimale betingelser og muligheder for rengøring - herunder også af
den smarte click-løsning for af- og påmonering for rent sæde.

Easy stolen er en hvilestol med karakter og elegance. De veldrejede
kurver giver Easy stolen et nærmest skulpturelt udtryk.
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1961 Salget af Schou Andersen møbler går strygende og virksomheden
udvider produktionen på Gestenvej med 1.500 kvm.
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Ayo - er seneste designsserie fra Schou Andersen Møbelfabrik. Et stramt
design der omfatter hhv. spisebordstole, hvilestole samt borde. Serien er skabt
i samarbejde med Friis & Moltke Design.
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I virksomhedens møbelpolsteri forarbejdes bl.a. hvilestole serien Ara.
Her påmonteres stolen med de karakterfulde gjorde i natur eller sort efter de
bedste håndværkstraditioner. Stolen oser af æstetik i et nordisk udtryk.

I møbelpolster afdelingen beklædes de mange møbeldesigns i slidstærke
møbeltekstiler, farver og strukturer fra kendte brands som Kvadrat,
Gabriel m.v.

1965 Produktionen udvides nok engang på Gestenvej
med yderligere 1.200 kvm.

20

Spisebordstolen 7014 fra serie 7000 er stabelbar og få med og uden armlæn.

7031SVF funktionsstol i et stramt let nordisk og tidløst design. Modellen er
som standard manuelt betjent.

Hvilestolen 7021SJ har glidebeslag, som vippes bagud og sædet glider frem,
regulering er trinløs og foregår ved påvirkning med brugerens vægt, som
kan låses i alle positioner.

1968 Poul Schou Andersen , som er tredje generation, træder ind
i familievirksomheden Schou Andersen Møbefabrik A/S.

Designer
Jakob Berg

Designer
Tom Stepp
Designs
• Serie 7000
• Nyheder på vej

Designs
•
•
•
•

Serie 7000
Cirkel
Ara
Easy

Designer
SAM
Designs
•
•
•
•

Serie 300
Serie 1200
Serie 1500
Serie 6000

Designer
Friis & Moltke
Design
Designs
• Ito
• Ito Soft
• Ayo

Designer
Kai Kristiansen
Designs
• Serie 2000
• Serie 169/170
• Serie 9000

Designer
Jens Jacob
Olesen
Designs
• Geisha
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Møbelkollektion
Se større udvalg og varianter på www.schouandersen.dk

Spisebordstole

Ayo, low back

Ayo, medium back

Ayo, high back

Geisha

7010

7011

7012

7013

7014

7015

6010

6011

6013

6014

1511
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1978 Udvider produktionen med 1.200 kvm.

1514

1514G

1520

1214

2014
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Hvilestole

Cirkel/F

Cirkel/P

Easy 1

Ara 1

Ara 3

Ito Soft 1

Ito 1

321

331

351

1981 Fokus ændres og virksomheden begynder at satse mere på
kontraktmarkedet med speciale i sygehus, plejehjems og institutions møbler.

Hvilestole

7030

7040

7020SJ

7021SJ

7031SV

7031SVF

7031KFM

6020SJ

6030

1520H

1531

1540

1531SV

1531SVF

1551KFM
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1985 Behov for udvidelse opstår endnu engang og Schou Andersen
Møbelfabrik udvider med 1.600 kvm.

Sofaer

Ito Soft 2

Ito Soft 3

Ito 2

Ito 3
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323

332

333

352

7042

6032

1532

1542

1994 Atter udvides virksomheden. Denne gang med med yderligere 1.500 kvm.
I dag råder virksomheden over ca. 8.200 kvm. Produktion er samlet under samme tag og alle processer holdes internt.

Borde

Ito table

Ayo table

4270

7200

317

4212

4213

3005

619+SH

619+GM

619+S

601+J

608+GMS

2005

522
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Ito lever op til de krav, der blandet andet stilles fra Care-segmentet,med
fokus på hygiejne, let rengøring og et minimum af vedligehold.

2003 4. generation er på plads. Kennet Schou Andersen kommer ind i virksomheden.
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Mød de mange
møbeldesigns
i vores
showroom i
Vejen

Lad dig inspirere i vores showroom. Mærk siddekomforten fra stol til stol, fra
hvilestol til hvilestol eller tag plads mellem de forskellige sofamodeller.

Vores showroom er åbent efter aftale,
så har du et ønske om at komme endnu
tættere på vores brede og dybe kollektion
af møbler, har du mulighed for at besøge
vores showroom i Vejen. Her kan du i ro
og mag hente inspiration, prøve de mange
møbeldesigns af , hente mere viden og
få den faglige vejledning, du måske har
behov for, såfremt dine tanker går i retning
af en specialløsning.

2019 Schou Andersen Møbelfabrik er i fin form
og kan fejre sit 100 års jubilæum.

Ayo - tilgodeser de høje krav til blandt andet komfort, stabilitet og holdbarhed indenfor
sundhedssektoren, men som har et hjemligt og moderne udtryk.
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made & produced in denmark

gestenvej 22
dk-6600 Vejen
tel. +45 75 36 03 44
fax +45 75 36 50 50
info@schouandersen.com
schouandersen.com

