
Berlin Sofabord - stilfuld minimalisme 
inspireret af en kreativ metropol
Sofabordet Berlin er designet af den tyske duo Sebastian Klarhoefer og Peter Hertel, 
og visionen var at opnå et rent og minimalistisk design med en høj funktionalitet i for-
hold til både brug og placeringsmuligheder i rummet og samtidig med en karakteris-
tisk signatur i form af den visuelle enkelhed.

Berlin-sofabordet kombinerer urban inspiration med udtryk fra designklassikere fra mid-
ten af det 20. århundrede. ”Det er kombinationen af mange elementer fra to verdener, 
der giver os mulighed for at overføre fortidens æstetiske kvaliteter til moderne møbler, 
der passer perfekt til vor tids livsstil”, forklarer designerne, Sebastian Klarhoefer og Pe-
ter Hertel. Duoen kombinerer den eklektiske kultur i Berlins kaffebarer, barer og restau-
ranter med idéen om et afslappende øjeblik med sofabordet som centrum.

En smuk tilføjelse
Berlin-serien blev født med bænken 
af samme navn, og i år er det nye so-
fabord tilføjet. Bordet fås i to størrels-
er, 120 x 60 x H42 cm eller 110 x 110 
x H42 cm for at passe til forskellige 
rum. Minimalistisk og med en subtil 
elegance kan Berlin nemt indgå og 
tilpasses i mange forskellige boligsti-
larter. Berlin-sofabordet er resultatet 
af omhyggelig bearbejdning af solidt 
træ, som er FSC®-certificeret (FSC® 
C165134). 

Synlige samlinger frem-
hæver designarven, som 
bordet udspringer af, mens 
bordets slanke rammer 
tilføjer et moderne udtryk. 
Det sofistikerede touch 
kommer fra traditionelle 
forarbejdningsteknikker og 
håndværksmæssige detal-
jer, der giver liv til produk-
tet og til dets skandina-
viske designarv. 

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 68 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere 
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med ameri-
kanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består 
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian De-

sign og bæredygtige designs. 
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Pris:
3.599 kr. // 5.099 kr.

Mål:
120 x 60 x H42 cm // 110 x 110 x H42 cm 

Materiale:
Lakeret og hvidpigmenteret, lakeret eg

Hertel & Klarhoefer
Berlin er ikke bare navnet på serien, 
men også en evig inspirationskilde 
for designerne, Sebastian Klarhoefer 
and Peter Hertel. Det tyske design-
studie er først og fremmest inspireret 
af materialets natur: alt starter som 
en konceptuel ide, og bliver derefter 
omdannet til prototyper i 1:1 skala. 
Stilen er delikat og elegant men også 
vovet, og mikset at disse tre element-
er skaber et unikt resultat.


