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FRINORD - DESIGN MED 
HØJT TIL LOFTET



Frinord handler om at designe produkter, 
som har et nordisk udtryk. Samtidig er der 
højt til loftet - ingen idéer er for dårlige til 
at arbejde videre med.

Frinord er skabt ud fra idéerne om 
nytænkning, ærlighed og naturlighed.

- Et lille firma, som sigter efter stjerne.

OM
FRINORD

Jeg er uddannet møbeldesigner fra Via Design og 
startede Frinord i 2015. 

Min passion for møbler og indretning stammer langt 
tilbage. Allerede i min barndom tegnede jeg ting og 
hjalp med familiens indretning. 
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Jeg stræber efter at designe produkter, 
som afspejler den nordiske designtradi-
tion. 
De ærlige materialer giver produkterne 
et nordisk udtryk samt en klassisk en-
kelthed.

Træets egenskaber giver designet 
en ekstra dimension. Årenes struktur, 
træets duft og ikke mindst det smukke 
syn for øjnene.
Træ er et taknemligt materiale. 
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Det er ikke nok, at design 
ser flot ud. Det skal 
gerne kunne noget, have 
en funktion eller kilde 
vores nysgerrighed.

I indretning er det vigtigt 
at forene møblernes funk-
tionalitet med æstetikken.  
Indretningen af hjem-
met skal kunne fungere 
med alle  funktioner, men 
samtidig give en ro for, at 
mennesker kan lade op.  

DESIGN MED 
FUNKTIONALITET

Et design må også gerne kunne 
få os til at smile eller have en 
waow-effekt.
I designprosessen stræber jeg 
efter, at holde alvorligheden 
ude. På den måde skaber man 
bedre produkter og arbejdet 
med design forbliver sjovt og in-
teressant.
Der er ikke langt fra idé til 
handling. 
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MØDET MELLEM 
DET MODERNE OG 
DET KLASSISKE

I mine designs forsøger jeg, at forene et 
moderne udtryk med nogle klassiske linjer fra  
den nordiske designtradition.
Det er et udtryk, som altid har tiltalt mig og 
som giver mening i min proces.
En stor inspirationskilde er de gamle guruer 
inden for traditionel møbelproduktion. 
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