FDB Møbler
gjorde design og
kvalitet folkeligt

I begyndelsen af 1940’erne var der ikke meget snak om at
være bæredygtig, men FDB Møbler var det, og i dag blander
virksomheden klassikerne med moderne designs
De tøver ikke med at kalde det Danmarks smukkeste comeback.
FDB Møbler blev født på bagkant af arbejdet fra
en gruppe unge og modige møbelarkitekter, som i
begyndelsen af 1940’erne fik til opgave at udvikle
smukke, funktionelle møbler til attraktive priser.
Idéen var, at godt møbeldesign og kvalitet ikke
kun skulle være forbeholdt de velstillede i samfundet, og idéen var god.
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FDB Møblers direktør Ole Kiel ser også frem til at være
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