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Vores udvalg af materialer er først og fremmest baseret på kvalitet, 
materiale, holdbarhed og anvendelighed. Vi sikrer os altid, at 
materialerne lever op til de krav vores kunder og ikke mindst disses 
miljøer stiller. 

Vores sortiment byder på materialeri alle prisklasser, samt en 
verden af muligheder ud i farver og kvaliteter.
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LAMINATER | Materialer | THORSØ 

Formica og Arpa laminat er blandt de mest alsidige laminater. De 
kræver kun et minimum af vedligeholdelse, og har en robust og 
pålidelig overflade, hvorfor overflader på borde og lignende vil 
fortsætte med at se godt ud i årevis.

Laminaterne har potentiale til en lang række forskellige produkter, 
såsom bordplader, garderobeskabe og meget andet. Grundet den 
lave vedligeholdelse og det robuste ydre, er disse laminater per-
fekte til institutionsbrug. Laminaterne fåes i et væld af farver* og 
finder anvendelse i de fleste miljøer.

BIRK BØG

F-7921 UN F-6684D-2240 UN

EG

NEW BURGUNDY BEAUJOLAIS

F-3210 UN

LEVANTE

FOX

F-1994 UN

SILK GREY

F-6466 MAT

ALPINO

F-1040 UN

FOLKESTONE

F-7927 MAT

GRIGIO NEMBO

Arpa 0595

SEED

F-5344 VEL

PALE OLIVE

F-3007 MAT

ALGEA

F-8796 MAT

POSSUM

F-5343 VEL

STORM

F-7912 VEL

CITADEL

F-9266

OYSTER GREY

F-7929 MAT

DIAMOND BLACK

F-2253 VEL

FOSSIL

F-5349 MAT

F-7966 VEL F-0188 UN F-0800 MAT

ARTICHOKE

F-7924 VEL

LEAD

F-7969 MAT

NAVY BLUE

F-7914 VEL

MARINE BLUE

F-7884 VEL

CHINA BLUE

F-7846 MAT

GROTTO

* Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede kollektioner samt de trykte farver
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KANTER | Materialer | THORSØ 

Döllken ABS-kantbånd er blandt de mest alsidige. De kræver kun 
et minimum af vedligeholdelse, og har en robust og pålidelig 
overflade, hvorfor overflader på borde og lignende vil fortsætte 
med at se godt ud i årevis.

Kantbåndet har potentiale til en lang række forskellige produkter, 
såsom bordplader, garderobeskabe og meget andet. Grundet den 
lave vedligeholdelse og det robuste ydre, er disse kantbånd per-
fekte til institutionsbrug. Kantbåndene fåes i et væld af farver* og 
finder anvendelse i de fleste miljøer.

* Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede kollektioner samt de trykte farver

SF 4678 W-200 CLASSICSF 6346 W-200 CLASSIC

Matcher: F-1040 UNMatcher: F-1994 UN

SF 6211 W-200 CLASSIC

Matcher: F-1312 UN

SF 0547 W-200 CLASSIC

Matcher: F-7912 VEL

SF 288B W-257 CLASSIC

Matcher: Arpa 0595

SF 0179 W-257 CLASSIC

Matcher: F-2253 VEL

SF 0110 W-200 CLASSIC

Træ og ABS Træ og ABS

Matcher: F-7966 VEL

SF 1086 W-257 CLASSIC

BØG BIRK KRYDSFINÉR

Matcher: F-3210 UN

Træ og ABS

SF 0595 W-257 Classic

BIRK

Matcher: F-7884 VEL

Træ og ABS

SF 119A W-200 CLASSIC

EG
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LINOLEUM | Materialer | THORSØ 

Forbo Furniture Linoleum er et unik overflademateriale, der kan 
bruges som finish til alle typer møbeldesign, f.eks skriveborde, 
stole, taburetter, køkkenfronter, skabe, døre og displays. 
Materialet er naturligvis fleksibelt og kan anvendes på alle former 
for konstruktioner.

Den naturlige møbeloverflade materiale har et mat look og føles 
behageligt at røre ved. I kollektionen er der tilføjet en række nye 
friske og elegante farver til det klassiske farvesortiment samt flere 
varme nuancer og naturlige toner.

PISTACHIO

4183

SMOKEY BLUE

SALSA

4164

4179

VAPOUR

4177

4182

SPRING GREEN

4155

PEWTER

4185

POWDER

4176

MUSHROOM

4184

OLIVE ORANGE BLAST

41864181

MIDNIGHT BLUE

4023

NERO

4172

MAUVE

4175

PEBBLE

4174 4178

CONIFER IRON

4166

CHARCOAL

4180

AQUAVERT BURGUNDY

41544132

ASH

*Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede dessiner samt de trykte farver
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ORANGE

C032

SORTGRÅ

C073

C031

HVID

C036

VIOLET

MØRKEBLÅ

C029

GRØN

C034

LYSEBLÅ

C030

C037

TRAFIKRØD

MØRKERØD

C027

LIME

C033

DOLPHIN GRÅ

C078

VS*
• Panto Move Lupo
• Panto Compass Lupo
• Hokki (ikke mørkebrun)

DUSTY OLIVEDARK PETROLSANDY GREY WARM CHARCOALBLACK

LIGHT SANDY GREY

TERRACOTTARANDERS+RADIUS*
• Pure

GRØNBLÅSORT ORANGEGRÅ

GRÅGRØN MIDNIGHT BLUEDESSERTGRÅBLÅ

RØDSAVIR DESIGN*
• Gate Student

SKALLER | Materialer | THORSØ 

Alle Lupo-modellerne fåes med det såkaldte luftpudesæde, som 
består af polypropylen (LuPo) og som er et yderst robust og rids-
efast materiale. Materialet er ydermere miljøvenligt og kan gen-
anvendes.

VF-modellerne og KN39 fåes i bejdsede farver, som ikke bare giver 
et flot og naturligt udseende, men også sikrer en glidefri overflade.

* Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede kollektioner samt de trykte farver
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POLSTER | Materialer | THORSØ 

Stofferne fra Camira og Nevotex/United Fabrics er blandt de bed-
ste på markedet. De er alle godkendte til offentligt brug og har 
en slidstyrke startende ved 45.000 Martindale*. De er ydermere 
brandtestede, hvilket giver en ekstra sikkerhed ved indretningen. 
Stofferne fåes i et væld af farver** og finder anvendelse i de fleste 
miljøer.

STOFGRUPPE 1 NEVOTEX

RODEO

100% polyester
58.000 Martindale

STELLA

100% polyester
180.500 Martindale

HARMONY

100% polyester
100.000 Martindale

LIDO KOMPLET

100% polyester
90.000 Martindale

STAMSKIN

100%komposit
100.000 Martindale

STOFGRUPPE 3 NEVOTEX

NEVOTEXSTOFGRUPPE 2

51% viskose, 23% bomuld, 15% linned, 11% polyester
45.000 Martindale

MAGDALENA

HANNA

51% viskose, 23% bomuld, 15% linned, 11% polyester 
45.000 Martindale

IMOLA

30% bomuld, 60% polyester, 20% læder 
100.000 Martindale

WOOLY

70% uld, 25% polyamid, 5% mix
150.000 Martindale

VIGGO

5% bomuld, 2% nylon, 93% polyester
78.700 Martindale

8% viskose, 45% akryl, 47% polyester
40.000 Martindale

AFRODITECASTRO

57% polyester, 43% viskose
100.000 Martindale

LINTEX

55% PU, 31% polyester, 14% bomuld
200.000 Martindale

OXIDON

55% PU, 31% polyester, 14% bomuld
200.000 Martindale

EROS

51% akryl, 40% polyester, 9% viskose
50.000 Martindale

GENERATION

80% bomuld, 20% polyester 
50.000 Martindale

ROCK CS

100% Trevira
70.000 Martindale

100% polyester 
100.000 Martindale

STORY EROS TREND

51% akryl, 40% polyester, 9% viskose
50.000 Martindale

CAMIRA

BLAZER

100% uld

NEVOTEX

TRIO

100% UII
51.000 Martindale

STOFGRUPPE 5

STOFGRUPPE 4

54% bomuld, 12% polyester, 34% akryl
50.000 Martindale

ENERGY

NEVOTEX

51% jute, 49% linned 
20.000 Martindale

BATIK

70% uld, 25% polyamid, 5% fibre 
250.000 Martindale

MARGRETHE

ILLUSION TREND

100% PU
500.000 Martindale

100% Trevira
75.000 Martindale

POP CS

100% PU
500.000 Martindale

ILLUSION

MAYA CS

100% Trevira
100.000 Martindale

FUNK CS

100% Trevira
70.000 Martindale

100% polyester
100.000 Martindale

ICON

BLUES CS

100% Trevira
80.000 Martindale

* Martindale er udtryk for materialets slidstyrke
**Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede dessiner samt de trykte farver
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Opslagstavlerne finder anvendelse i mange sammenhænge, men 
leveres  primært til montering på bagside af Thors-reol eller til 
ophæng på væg.

Til ophæng på bagside af Thors-reol udføres tavlerne med 
ombukket kant og valgfri stoffarve, og til ophæng på væg leveres 
de i kork med naturadoniseret alu- eller fyrretræsramme.

OPSLAGSTAVLER | Materialer | THORSØ 

RØD

21

HVID

05

MØRK BEIGE

02

MØRKEBLÅ

10

COBOLTBLÅ

12

VINRØD

38

STOF FARVEPRØVER*
Halvpanama
Burrestof
100% bomuld

Der kan, mod tillæg, vælges 
brændhæmmende stof.

STØRRELSER
Tavlerne leveres i følgende 
standardstørrelser. Kontakt os 
for specialstørrelser.

50x60 cm.
60x90 cm.
90x120 cm.
100x120 cm.
120x120 cm.
150x120 cm.
180x120 cm.
200x120 cm.
240x120 cm.
300x120 cm.

KOKSGRÅ

60

LYS GRÅ

62

LYS BEIGE

03

MØRK GRØN

57

GUL

84

LYS GRØN

51

SORT

06

FINISH
Tavlerne leveres med de viste 
udførsler. Kontakt os for andre 
udførsler.

Udførsel med aluramme 
til ophæng på væg. Synlig 
montering.

Udførsel med plastikramme 
til ophæng på væg. Ikke 
synlig markering.

Udførsel til ophæng på 
bagside af Thors-reoler. 
Ombukket kant.

*Der tages forbehold for nuanceforskelle, udgåede og ændrede dessiner samt de trykte farver
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PLADETYPER | Materialer | THORSØ 

Vi bearbejder og producerer alt råmateriale (træ) internt, og har 
således en stor fleksibilitet og en kort omstillingsproces. Dette gør 
ikke blot, at vi er hurtige og effektive, men også, at vi er yderst 
konkurrencedygtige på priser og muligheder.

Stort set alle vores produkter produceres i pladetyperne MDF, 
spånplade og birk krydsfinér i dimensioner passende til formålet. 
Alle pladetyperne har hver sine kvaliteter, som vi har ridset op i 
nedenstående.

SPÅNPLADE
Spånpladen kan kantlimes med massive indlagte kantlister med 
forskellig profil i alle træsorter, og med overflader i finér, laminat 
eller linolium. Der er med andre ord uanede muligheder for valg 
af finish.

•  Opbevaringsmøbler 

•  Bordplader

KRYDSFINER
Krydsfinerspladen har sine helt klare styrker i en formidabel 
befæstelse til stel eller andre samlinger. Kombineret med en 
overflade af laminat er pladen et godt valg til steder, hvor der 
ønskes en god solid plade, der skal holde sig pæn mange år frem 
i tiden.

•  Opbevaringsmøbler

•  Bordplader

•  Senge

•  Taburetter

MDF
MDF-pladen udnyttes især når der ønskes en flot malet bordplade 
eller alternativ udførsel af senge. MDF pladen er knap så god at 
befæste i som krydsfinerspladen, men er alligevel klart stærkere 
end spånpladen. Vælg overflade i finér, laminat eller få den malet 
efter farveønske. Kantliste kan vælges i mange træsorter.

•  Bordplader

•  Senge

OPLYSNING OM PRIS OG MULIGHEDER
Der er rigtig mange muligheder for bordplader pga. de forskellige 
tykkelser og de mange pladestørrelser. Kontakt vores virksomhed 
pr. mail, fax eller giv os en opringning, så finder vi hurtigt prisen på 
det produkt I efterlyser.

Design: Thorsø

En madras skal passe til det miljø den skal fungere i, og ikke 
mindst udholde det slid, den påføres ved daglig brug.

Både vendbare og ikke-vendbare madrasser har sine fordele, 
og det er ofte en smagssag hvilken der foretrækkes. Det er alt 
sammen en opvejelse af pris, kvalitet, komfort og ikke mindst 
anvendelse. Nedenfor har vi angivet de madrasser vi mener 
kombinerer ovenstående parametre bedst muligt.

MADRASSER | Materialer | THORSØ 

VENDBARE MADRASSER
Disse madresser udmærker sig ved en meget lang levetid 
grundet muligheden for at vende dem, og derved fordele 
sliddet.

•  Koldskumsmadras

 Skumkerne i HR38 skum

 Quilted dobbeltjersey, 2-farvet

 

•  Springmadras

 2,5 cm. HR30 skum på top og i bund

 Filt 430 g. på top og i bund

 Quilted dobbeltjersey, 2-farvet

IKKE-VENDBARE MADRASSER
Disse madrasser udmærker sig ved øget komfort, da de er 
ekstra polstret på liggesiden.

•  Springmadras

 4 cm. HR30 skum på top

 Filt 430 g. på top og i bund

 Quilted dobbeltjersey, 2-farvet

MADRASSER MED MØBELSTOF
Disse madrasser udmærker sig ved fleksibiliteten i tilvalg af 
møbelstof, som virkelig sætter et personligt præg i det miljø 
de anvendes i.

•  Koldskumsmadras

 Skumkerne i HR38 skum

 Valgfri stof for polstring

RÅDGIVNING
Er du i tvivl om, hvilken madras du skal vælge, og mangler 
sparring på dette område, står vi altid klar med gode råd og 
vejledning. 

Søger du en specialmadras, som ikke indgår som en standard i 
vores program, hjælper vi også gerne med det.



NOTER | Projekt | THORSØ 
Projekt: 
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