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Siden 1961 har den danske design- og møbelvirksomhed 
leveret æstetisk kvalitet fra fabrikken lidt syd for Århus – 
siden 2014 med et bæredygtigt sigte

vores ambitiøse mål, fortæller Christoffer 
la Cour.

Det er dog en proces, som vedvarende 
udvikler sig, men Mogens Hansen DENMARK 
A/S ønsker at bidrage til bæredygtigheden 
og den cirkulære økonomi, og visionerne 
rækker ud over at producere æstetisk og 
produktionsteknisk kvalitet.

Der anvendes udelukkende danskprodu-
cerede puder og danskproduceret skum, 
tekstiler og læder kommer fra verdensle-
dende leverandører med en miljøskånsom 
profil, og hvert eneste møbel produceres til 
den enkelte kunde, og møblet gennemgår 
et grundigt kvalitetstjek, inden det får lov 
at forlade fabrikken. Virksomhedens høje 
standarder til kvalitet er en del af kernen.

Mogens Hansen DENMARK A/S er en miljø-
skånsom virksomhed. Blandt andet.
For den århusianske design- og møbelvirk-
somhed er så meget mere end det.
Historien går tilbage til 1961, hvor nu afdø-
de Mogens Hansen indledte produktionen 
af sofaer og hvilestole, og i årtier sørgede 
kvalitet og sublimt håndværk for, at pro-
dukterne levede i generationer ude hos 
kunderne.

I 2014 lavede virksomheden en større om-
stilling med ny bestyrelse, nye designs samt 
øget fokus på bæredygtighed.
I dag er Mogens Hansen DENMARK A/S en 
moderne og energivenlig fabrik lidt syd for 
Århus, som uden at blinke giver 25 års 
garanti på alle stel, hvilket også er et ud-
tryk for bæredygtighed, og i produktionen 
anvendes hovedsaligt certificeret træ, 
vandbaseret lim, økotex skum samt hør.

- Mogens Hansen var i mange år høj kvali-
tet uden den store kendskabsgrad hos for-
brugerne, fortæller Christoffer la Cour, som 
har været med til at integrere den store 
omstilling.

- Det er gået rigtig fint, og det har været en 
både spændende og vild proces, hvor alle i 
virksomheden virkelig har bidraget til at nå 



3DaysofDesign: Circular Furniture and Interior Design
I forbindelse med 3DaysofDesign, slår Lifestyle & 
Design Cluster dørene op til en cirkulær møbeludstil-
ling i Pakhus 11 i dagene d. 3.-5.sep. Her er Mogens 
Hansen DENMARK A/S et af de i alt 27 brands, der med 
til at sætte fokus på grønnere og mere cirkulære de-
signløsninger. Derudover vil det feminine designlabo-
ratorium Rundkant og kunstneren Nina K Ekman hver 
især med udgangspunkt i genanvendte materialer 
komme med deres kunstneriske og kreative indspark 
til den cirkulære udstilling. 

Vil du vide mere om udstillingen, og hvordan du kan 
komme med på den eksklusive rundvisning, SPEA-
KERS CIRCLE, hvor du får mulighed for at møde alle 
udstillerne og høre dem fortælle om deres tanker bag 
de cirkulære designs. Du finder det hele HER

De vinklede arme giver MH Grasp en åben og 
inviterende karakter, som sammen med de 
bløde puder sikrer en optimal komfort.

Du kan møde både MH Cloud og MH Grasp 
på udstillingen, hvor folkene fra Mogens 
Hansen DENMARK A/S også står klar til at 
fortælle mere om virksomhedens grønne 
tilgang til smukt design og kvalitet – sådan 
som det har været siden 1961.

På Circular Furniture and Interior Design i 
Pakhus 11 kan de besøgende se frem til at 
møde to smukke møbler fra Mogens Han-
sen DENMARK A/S. Dels stolen MH Cloud, 
som er tegnet af Claus C. Simonsen fra 
Generous Design, og alle afdelinger hos 
Mogens Hansen DENMARK A/S har bidraget 
til den komfort og kvalitet, som MH Cloud 
repræsenterer, og er et varemærke for virk-
somheden. 

MH Cloud er en hvilestol, som kan tåle at 
stå i åbne rum, for den gør sig til fra alle 
vinkler, og den bløde polstring griber om 
kroppen og giver en fantastisk komfort.

Sofaen MH Grasp, som designbrødrene 
Oliver og Lukas Weisskrogh står bag, har 
ligeledes komforten og æstetikken i fokus. I 
tæt samarbejde mellem brødrene og 
Mogens Hansen DENMARK A/S er sofaen 
over flere måneder blevet finpudset, så 
både æstetik, kvalitet og komfort går hånd 
i hånd.


