
Godt design
der holder...
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VesterbyDesign   
borde er udviklet og 
designet til daglig 
brug af hele familien
Vi anvender de bedste materialer og vores 
medarbejdere i produktionen sikrer dig et 
gennemarbejdet produkt med lang levetid.
De viste stole forhandles ikke af VesterbyDesign.
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Køkkenborde

V2
VesterbyDesign spisebord 
med høj trykslaminat og alu-
kant, vist med klap.
Se størrelse og farver i skema.

V4
VesterbyDesign spisebord 
med høj trykslaminat og alu-
kant, vist med klap.
Se størrelse og farver i skema.

MODEL MÅL HVID SORT GRÅ EG HVID HVID
Alu kant Alu kant Alu kant Alu kant EGE KANT Sort mdf kant

V2 75 x 75  •  •  •  •  • 
V4 75 x 120  •  •  •  •  • 
Klap 40 x 75  •  •  •  •  • 

Hollandsk udtræk
HL 50 75 x 75  •  •  • 
HL 40 75 x 120  •  •  • 

Bådformet:
V20 75 x 120  • 

HL40 
VesterbyDesign køkkenbord 
med Hollandsk udtræk. 
Udtræksplade 40 cm
Fås med egeben eller smal 
konisk (som HL50 foto).
Se størrelse og farver i skema.

V20
VesterbyDesign spisebord 
med høj trykslaminat og sort 
mdf-kant.
Se størrelse og farver i skema.

HL50 
VesterbyDesign køkkenbord 
med Hollandsk udtræk. 
Udtræksplade 30 cm
Fås med egeben eller som 
foto.
Se størrelse og farver i skema.
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V50
VesterbyDesign spisebord (175 x 90 cm) med hvid 
højtrykslaminat og sort højtrykslaminat på kanter, 
hængeklap kan tilkøbes (40 x 90 cm).

V51
VesterbyDesign spisebord (220 x 90 cm) med hvid 
højtrykslaminat og sort højtrykslaminat på kanter, 
hængeklap kan tilkøbes. (40 x 90 cm) Denne mo-
del har 5 stk. spisebordsben.

Ø60
VesterbyDesign spisebord u/u (diameter 60 cm), 
hvid højtrykslaminat med sort mdf kant.
Denne model har 3 stk. spisebordsben.

Ø95
VesterbyDesign spisebord u/u, (diameter 95 cm) 
hvid højtrykslaminat med sort mdf kant.
Denne model har 3 stk. spisebordsben

M22
VesterbyDesign spisebord (78 x 78 cm.) hvid me-
lamin med sort abs kant eller egekant. Ben som 
foto. Hængeklap kan tilkøbes (40 x 78 cm.)

M24
M24, VesterbyDesign spisebord (78 x 120 cm.) 
hvid melamin med sort abs kant eller egekant. Ben 
som foto. Hængeklap kan tilkøbes (40 x 78 cm.)
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Spiseborde

V28 m/udtræk
VesterbyDesign spisebord 
(180 x 110 cm.) hvid eller sort 
højtrykslaminat og alu kant.

542 m/udtræk
DesignMøbler spisebord (80 x 135 cm.) 
massiv eg sæbe eller bøg lak.
Tillægslader (40 x 80 cm.) massiv eg 
sæbe, bøg lak eller mdf.

V100 m/udtræk
VesterbyDesign spisebord (200 x 100 
cm.) hvid højtrykslaminat med sort mdf 
kant. Synkronudtræk til 2 stk. plader 
(50 x 100 cm.) Understel i rustfri stål. 
Denne model fås også som sofabord 
(S100 + S101)
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Foto viser V100 spisebord samt VG stole
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V5
VesterbyDesign spisebord 
med eller uden udtræk.
Se størrelse og farver i skema.

V7
VesterbyDesign spisebord 
med eller uden udtræk.
Se størrelse og farver i skema.

Spiseborde

V7 VesterbyDesign spisebord  
uden udtræk.
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V8
VesterbyDesign spisebord 
med udtræk.
Se størrelse og farver i skema.

MODEL MÅL HVID SORT GRÅ EG HVID
Alu kant Alu kant Alu kant Alu kant sort mdf kant

V5 u/u 160 x 90  •  •  •  • 
V5 m/udtræk 160 x 90 •  •  •  •  • 
V5 tillægsplade 50 x 90  •  •  •  •  • 

V7 u/u 160 x 100  •  •  •  • 
V7 m/udtræk 160 x 100  •  •  •  •  • 
V7 tillægsplade 50 x 100  •  •  •  •  • 

V8 m/udtræk 180 x 120  •  •  •  • 
V8 tillægsplade 50 x 120  •  •  •  • 

Rundt bord
Ø12 m/udtræk Ø 120 cm.  •  •  •  • 
Ø12 tillægslade 50 x 120  •  •  •  • 

Bordben: Crom eller sort med fire stråler, crom med seks stråler eller stål (koniske).

Ø12
VesterbyDesign spisebord 
med udtræk.
Foto viser V-stol
Se størrelse og farver i skema.

Design dit eget bord

To typer bordplader med fantastisk  
mange muligheder. Find jeres mål i  
skemaet nederst på siden.



VesterbyDesign 10

Spiseborde

524 m/udtræk
Design Møbler spisebord med udtræk til 6 plader. 
Hvid højtrykslaminat med sort eller natur kant. 
Understel i sort bejdset massiv eg eller natur 
massiv eg.
Se størrelse og farver i skema.

521 LS m/udtræk 
DesignMøbler spisebord hvid højtrykslaminat med 
kant og understel i sort bejdset massiv eg. Udtræk 
til 2 stk. plader
Se størrelse og farver i skema
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525
Design Møbler spisebord med udtræk. 
Hvid højtrykslaminat med sort kant 
eller natur kant.
Understel i sort bejdset massiv eg eller 
natur massiv eg.
De viste stole forhandles ikke af Vester-
byDesign.
Se størrelse og farver i skema.

MODEL MÅL HVID laminat HVID laminat HVID melamin HVID melamin
SORT EG NATUR EG SORT EG NATUR EG

520 m/udtræk 100 x 170 •
521 m/udtræk 100 x 230 •
Tillægsplade 100 x 50 •

522 m/udtræk  (bådformet) 110 x 230 • •
Tillægsplade 110 x 50 • • • •

524 m/udtræk til 6 plader (bådformet) 110 x 230 • •
Tillægsplade 110 x 50 • • • •

525 m/udtræk  (bådformet) 110 x 230 • •
Tillægsplade 110 x 50 • • • •

535 m/udtræk til 6 plader 105 x 200 • •
Tillægsplade 105 x 50 • • • •
Tillægsplade 105 x 58 • •

536 m/udtræk til 6 plader 105 x 200 • •
Tillægsplade 105 x 50 • • • •
Tillægsplade 105 x 58 • •

536 m/udtræk
Design Møbler spisebord med udtræk til 6 plader. 
Hvid højtrykslaminat med sort eller natur kant. 
Understel i sort bejdset massiv eg eller natur 
massiv eg.
Se størrelse og farver i skema.
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V30 m/udtræk 
VesterbyDesign spisebord 
(90/100 x 190 cm.) hvid eller 
grå højtrykslaminat med sort 
mdf kant. Udtræk til 2 stk. 
plader (50 x 100 cm.)

Spiseborde

Foto viser V30 spisebord samt V-stol
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536 m/udtræk
DesignMøbler spisebord hvid højtrykslaminat med 
kant og understel i sort bejdset massiv eg .
De viste stole forhandles ikke af Vesterby-Design.
Se størrelser og farver i skema side 11
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225 
DesignMøbler sofabord (75 x 135 cm.) hvid 
højtrykslaminat med sort bejdset kant eller natur 
kant og understel i massiv eg, sort bejdset eller 
natur.

Sofaborde

221 LS 
DesignMøbler sofabord (75 x 135 cm.) hvid høj-
trykslaminat med sort bejdset kant og understel i 
massiv eg.

222 
DesignMøbler sofabord (75 x 135 cm.) hvid 
højtrykslaminat med sort bejdset kant eller natur 
kant og understel i massiv eg, sort bejdset eller 
natur.
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236 
DesignMøbler sofabord (75 x 135 cm.) hvid 
højtrykslaminat med sort bejdset kant eller natur 
kant. Understel i massiv eg, sort bejdset eller 
natur.

S1 sofabord 
(80 x 138 cm.) VesterbyDesign med 
højtrykslaminat og alukant. Fås i flere 
farver.

S30 sofabord 
(70/80 x 138 cm.) VesterbyDesign med 
hvid højtrykslaminat og sort mdf kant. 
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Sofaborde

DM600
Design Møbler hjørnebord massiv.
60 x 60 cm (massiv eg sæbe eller 
bøg sæbe)

DM200 
Design Møbler sofabord massiv, med 
gennemgående skuffe. 78 x 135 cm 
(massiv eg sæbe eller bøg sæbe)
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Massiv 
glæde
De massive borde fra Design 
Møbler i klassisk design  
bliver bare flottere og flottere 
med årene.... 

DM202 
Design Møbler sofabord massiv, 
med underhylde og gennemgående 
skuffe.
78 x 135 cm (massiv eg sæbe eller 
bøg sæbe)



Stole med stil

Værs’go at sidde rigtig godt. Vores stærke 
og flotte stole passer perfekt til vores borde. 
Lav et mix i kontrastfarver til bordet eller få 
præcis den samme farve i praktisk laminat.
Eller sæt dig på en V-stol betrukket med 
ægte læder.

- og styrke
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V Stol
Vesterby stol med højtryks
laminat, glat ryg.

V Stol
Vesterby stol betrukket med 
ægte læder. Fås i flere farver.  
Ekstra leveringstid.

VG Stol
Vesterby stol med højtryks
laminat, riller i ryg.

VT Stol
Vesterby stol med højtryks
laminat, Tform.

Hynde til V stol
Faconsyet sort PU med skrid-
sikkert underlag.

MODEL HVID SORT GRÅ EG Sort bejdset
Rå kant Rå kant Rå kant Rå kant Kant

V stol Glat ryg  •  •    • 
VG stol Rillet ryg  •  •  •  • 
VT stol T-form  •   • 

Understel i crom eller sort



Stål konisk
Højde: 70 cm + 50 cm

Crom 
4 eller 6 stråler 
Højde: 70 cm

Crom 
4 eller 6 stråler 
Højde: 50 cm

Sort 
4 stråler 
Højde: 70 cm + 50 cm

Hvid Grå Sort Eg

Laminatfarver

Gode ben
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