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Wiinberg møbler er udelukkende fremstillet i 
Danmark. Dette har vi valgt, fordi det sikrer en 
høj kvalitet, som er lavet af møbelsnedkere med 
erfaring og engagement.

Vi arbejder sammen med dygtige håndværkere, 
og sætter en værdi i, at have en løbende dialog 
omkring udvikling, for at sikre møbler, der varer 
gennem generationer.

Sammen vælger vi den bedste udgave af hvert 
design. Snedkeren vælger omhyggeligt hvert 
stykke træ og kombinerer stykkerne ud fra de-
res egenskaber og farve.

Dette er blandt andet en af grundene til, at 
møbler fra Wiinberg altid har det særlige nor-
diske look.

HANDMADE 
IN DENMARK

made in Denmark
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TEVE
Designer: Anders Huus
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made in Denmark

Teve reolsystemet består helt grundlæggende 
kun af 3 moduler. På basis af disse kan man ska-
be endeløse reolkombinationer tilpasset jeres 
stil og behov.

Leveres i olieret amerikansk valnød og europæ-
isk eg med olie, hvid olie, røget med olie eller 
sort bejdse.

Teve er et alternativ til den fremherskende kas-
setænkning indenfor reol design. 

Designet er inspireret af fjernsyn fra 1950´erne. 
De runde former giver karakter og fremhæver 
træets årer og unikke personlighed.

Centralt for designet er tanken om, i bogstave-
ligste forstand at tænke ud af boksen. De store 
mellemrum mellem modulerne er skabt med 
tanke på opbevaring. Det skaber en helt særlig 
effekt, når reolen fyldes med f.eks. bøger.

TEVE reolsystem
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SAMMENSÆT 
PRÆCIS DEN TEVE 
OPSTILLING DU ØNSKER
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Drivkraften for Anders Huus er hans ønske om 
at udfordre konventionerne og skabe originalt 
design, der giver glæde i mange år. 

De naturlige materialer, som har personlighed og 
får patina i stedet for at slides, er vigtige for hans 
arbejde og er sammen med originalitet funda-
mentet for hans smukke og unikke møbler.

Anders Huus har taget sin Master of Arts i Indu-
strielt Design ved Designskolen Kolding i 2008. 
Hans design-arbejde inkluderer brændeovne, 
unika installationsmøbler, industrielt design og 
møbler.

made in Denmark

Designer

ANDERS HUUS 
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TEVE 
 – ET REOLSYSTEM 
DER KAN STABLES

Se produktbeskrivelse på de næste sider
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Træsort / overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

Skuffer
Hver kabinet kan have to skuffer. Ved bestilling af 1 skuffe placeres den i toppen af kabinettet

Ben
Teve kan fås med tre forskellige benlængder: 33,5 cm, 27 cm og 20,5 cm.

LILLE TEVE 
B x D x H:  440 x 380 x 645 mm

33,5 cm 27 cm 20,5 cm

Bestem din egen reolkombination, her er mulighederne uendelige! Ved at vælge Teve med fordybninger 
i top, kan du forme din reol, præcis som du ønsker. Du vælger selv træsort, højde og størrelse. 
Den lille Teve kan fås som åben reol eller med skuffer.

Se mere i vores prisliste

Med huller i top

33,5 cm er standard for den lille Teve

44 cm

64,5 cm
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MEDIUM TEVE 
B x D x H:  680 x 380 x 645 mm
Bestem din egen reolkombination, her er mulighederne uendelige! Ved at vælge Teve med fordybninger 
i top, kan du forme din reol, præcis som du ønsker. Du vælger selv træsort, højde og størrelse. 
Medium Teve kan fås som åben reol, med skuffer eller med låger.

Se mere i vores prisliste

Med huller i top

Træsort / overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

Skuffer
Hvert kabinet kan have to skuffer. Ved bestilling af 1 skuffe, placeres den i toppen af kabinettet.

Låger
Vælges kabinettet med låger, leveres det med to stk..

Ben
Teve kan fås med tre forskellige benlængder: 33,5 cm, 27 cm og 20,5 cm.

33,5 cm 27 cm 20,5 cm 27 cm er standard for den medium Teve

68 cm

64,5 cm
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STOR TEVE
B x D x H:  920 x 380 x 645 mm
Bestem din egen reolkombination, her er mulighederne uendelige! Ved at vælge Teve med fordybninger 
i top, kan du forme din reol, præcis som du ønsker. Du vælger selv træsort, højde og størrelse. 
Den store Teve kan fås som åben reol, med skuffer eller med låger.

Se mere i vores prislisteTræsort / overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

Skuffer
Hver kabinet kan have to skuffer. Ved bestilling af 1 skuffe, placeres den i toppen af kabinettet.

Låger
Vælges kabinettet med låger, leveres det med to stk..

Ben
Teve kan fås med tre forskellige benlængder: 33,5 cm, 27 cm og 20,5 cm.

33,5 cm 27 cm 20,5 cm

Med huller i top

20,5 cm er standard for den store Teve

92 cm

64,5 cm
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TEVE – SOM 
ENKELTSTÅENDE 

REOLSYSTEM
Se produktbeskrivelse på de næste sider
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Træsort / overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

Skuffer
Hvert kabinet kan have to skuffer. Ved bestilling af 1 skuffe, placeres den i toppen af kabinettet

Ben
Teve kan fås med tre forskellige benlængder: 33,5 cm, 27 cm og 20,5 cm.

LILLE TEVE 
B x D x H:  440 x 380 x 645 mm

33,5 cm 27 cm 20,5 cm

Vælg Teve som et fritstående møbel uden fordybninger i top, hvor du selv bestemmer træsort, 
højde og størrelse. Den lille Teve kan fås som åben reol eller med skuffer.

Se mere i vores prisliste

Enkeltstående

33,5 cm er standard for den lille Teve

44 cm

64,5 cm
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Træsort / overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

Skuffer
Hver kabinet kan have to skuffer. Ved bestilling af 1 skuffe placeres den i toppen af kabinettet.

Låger
Vælges kabinettet med låger, leveres det med to stk..

Ben
Teve kan fås med tre forskellige benlængder: 33,5 cm, 27 cm og 20,5 cm.

MEDIUM TEVE 
B x D x H:  680 x 380 x 645 mm

33,5 cm 27 cm 20,5 cm

Vælg Teve som et fritstående møbel uden fordybninger i top, hvor du selv bestemmer træsort, 
højde og størrelse. Medium Teve kan fås som åben reol, med skuffer eller med låger.

Se mere i vores prisliste

Enkeltstående

27 cm er standard for den medium Teve

68 cm

64,5 cm
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Træsort / overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

Skuffer
Hver kabinet kan have to skuffer. Ved bestilling af 1 skuffe placeres den i toppen af kabinettet.

Låger
Vælges kabinettet med låger, leveres det med to stk..

Ben
Teve kan fås med tre forskellige benlængder: 33,5 cm, 27 cm og 20,5 cm.

STOR TEVE
B x D x H:  920 x 380 x 645 mm
Vælg Teve som et fritstående møbel uden fordybninger i top, hvor du selv bestemmer træsort, 
højde og størrelse. Den store Teve kan fås som åben reol, med skuffer eller med låger.

Se mere i vores prisliste

33,5 cm 27 cm 20,5 cm

Enkeltstående

20,5 cm er standard for den store Teve

92 cm

64,5 cm



PB  |  Teve Teve  |  15      

KAN FÅS MED 
SKUFFER, LÅGER 
OG HYLDER
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RIVERSTONE
Designer: Jonas Lyndby Jensen
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made in Denmark

Riverstone spisebordet er perfekt til uformelle 
og hyggelige stunder for 6 personer. Det er de-
signet i massivt træ med kun tre ben. Bordpla-
den har en flot organisk form, som skaber varia-
tion til det normale runde bord.

Leveres i olieret amerikansk valnød og europæisk 
eg med olie, hvid olie, røget med olie samt i val-
nød med olie.

RIVERSTONE 
spisebordet
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ORGANISK 
BORD TIL 
6 PERSONER
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Jonas Lyndby Jensen er oprindeligt uddannet 
møbelsnedker. Senere studerede han på Den 
Danske Designskole i København med speciale 
i møbeldesign.

Han har altid haft en stor interesse og passion 
for de nordiske møblertraditioner og Jonas fin-
der ofte inspirationen tæt på hjemmet – i den 
skandinaviske natur.

Forankret i nordiske møbeltraditioner Jonas Lynd-
by Jensens smukke møbler med organiske for-
mer og i lækre naturmaterialer.

made in Denmark

Designer

JONAS LYNDBY JENSEN 
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Træsort / Overflade
Eg: Klar olie
Eg: Hvid oile
Eg: Sort bejdse
Valnød: Klar olie
Røget eg: Klar olie

RIVERSTONE SPISEBORDET 
D x H: 144 x 73 cm
Det organisk formede spisebord er perfekt til 6 personer, og fordi det kun har 3 ben, kommer alle til at
sidde behageligt. Det er lavet i massivt træ, og har en højde på 73 cm og en diameter på 144 cm. 
Bordet fås i fem forskellige materialer.

Se mere i vores prisliste
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LISSAU
Designer: Henrik Lissau
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made in Denmark

En sand nordisk møbelklassiker, der indbyder til 
luft og lys i rummet.

Lissau reolen er fremstillet af massivt træ og 
med en meget stærk konstruktion, der er nær-
mest uopslidelig.

Hylderne er bygget af tynde trælister, der skif-
ter fra lodret til vandret, og mødes i alle hjørner. 
Dette skaber en let, elegant og meget holdbar 
konstruktion.

Lissau reolen produceres som bogreol, hænge-
reol, kvadratreol og vinreol.

Du kan vælge mellem massivt egetræ, fyrretræ 
eller mahogni.

Du kan også vælge mellem følgende finish: 
Hvid olie, klar olie eller hvid sæbe.

LISSAU tremmereol



PB  |  Teve Teve  |  23      

FÅS SOM
BOGREOLER 
HÆNGEREOLER 
KVADRATREOLER
VINREOLER
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”Jeg tror på solen - også når den ikke skinner”.
Det er ordene fra Henrik Lissau, søn af grund-
læggeren af firmaet Th. Lissau A/S, Jydsk Rulle-
gardinfabrik i 1922. Det er en meget passende 
beskrivelse af hans produkter og hans tilgang til 
livet. Fabrikken producerede eksklusive træper-
sienner, designet af Henrik.

Senere designede han Lissau reolsystemet. Et 
luftigt elegant møbel af massive trælister, hvor 
utallige kombinationer er muligt.

For at genopfinde og genindføre det elegante 
Lissau reolsystem, har Heidi Wiinberg og sned-
kermester Michael Falkenberg forsigtigt opdate-
ret produktsortimentet til moderne standarder.

made in Denmark

Designer

HENRIK LISSAU 



PB  |  Teve Teve  |  25      

Træsort / Overflade
Eg: Fås ubehandlet eller med klar olie, hvid olie, hvid sæbe eller røget med klar olie.
Mahogni: Fås ubehandlet eller med klar olie
Fyr: Fås ubehandlet eller med klar olie, hvid olie eller hvid sæbe.

Dybde
27 cm eller 31 cm.

Bredde
61 cm, 119 cm, 177 cm eller 235 cm.

Højde
208 cm, 185,5 cm, 159,5 cm, 131,5 cm, 103,5 cm eller 71,5 cm.

LISSAU REOL 
Lissau reolsystemet kan kombineres, som man har lyst. Som standard er der 4 forskellige bredder og 
6 højder, hvor dybden både kan være 27 og 31 cm. alt efter behov. I prislisten kan du se de forskellige
kombinationsmuligheder, og ellers er du meget velkommen til at kontakte os for en specialløsning.

Se mere i vores prisliste



PB  |  Teve Teve  |  26      

Træsort / Overflade
Eg: Fås ubehandlet eller med klar olie, hvid olie, hvid sæbe eller røget med klar olie.
Mahogni: Fås ubehandlet eller med klar olie.
Fyr: Får ubehandlet eller med klar olie, hvid olie eller hvid sæbe.

Dybde
27 cm eller 31 cm.

Bredde
61 cm, 119 cm, 177 cm eller 235 cm.

Højde
74 cm eller 38,5 cm.

LISSAU HÆNGEREOL
Lassau hængereolen kan kombineres på mange måder. Som standard er der 4 forskellige bredder og 
2 højder, hvor dybden både kan være 27 og 31 cm. alt efter behov. I prislisten kan du se de forskellige
kombinationsmuligheder, og eller er du meget velkommen til at kontakte os for en specialløsning.

Se mere i vores prisliste
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Træsort / Overflade
Eg: Fås ubehandlet eller med klar olie, hvid olie, hvid sæbe eller røget med klar olie.
Mahogni: Fås ubehandlet eller med klar olie.
Fyr: Får ubehandlet eller med klar olie, hvid olie eller hvid sæbe.

Dybde
27 cm eller 31 cm.

Bredde
74 cm.

Højde
74 cm.

LISSAU KVADRATREOL
Lissau kvadratreolen kan kombineres på mange måder. 
Som standard har vi 2 bredder og 2 højder – reolen kan vægmonteres. 

Se mere i vores prisliste
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Træsort / Overflade
Eg: Fås ubehandlet eller med klar olie, hvid olie, hvid sæbe eller røget med klar olie.
Mahogni: Fås ubehandlet eller med klar olie
Fyr: Får ubehandlet eller med klar olie, hvid olie eller hvid sæbe.

Dybde
31 cm.

Bredde
61 cm, 119 cm, 177 cm eller 235 cm.

Højde
208 cm, 185,5 cm, 159,5 cm, 131,5 cm, 103,5 cm eller 71,5 cm.

LISSAU VINREOL
Lissau vinreol kan kombineres som man har lyst. Som standard har vi 4 forskellige bredder og 
6 højder, hvor dybden er 31 cm. I vores prisliste kan du se de forskellige
kombinationsmuligheder, og ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

Se mere i vores prisliste
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DAYDREAM
Designer: Wiinberg
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made in Denmark

Den karakteristiske daybed har altid været popu-
lær – helt tilbage i 1850’s eventyrer. Dr. Livings-
tone elskede at hvile på en spartansk daybed 
under åben himmel på den afrikanske savanne.

Daydream er Wiinbergs udgave af en behagelig 
og smuk daybed. Designet er modigt, og med 
et lyst og nordisk formsprog passer det stilfulde 
udtryk perfekt i det moderne danske hjem.

Daydream produceres i masivt træ i eg, ma-
hogny eller fyr. Den leveres i mange forskellige 
stof eller læder kvaliteter, og knappernes farver 
bestemmer man selv.

DAYDREAM 
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Træsort (vælg mellem 3 forskellige)
Eg: Fås ubehandlet eller med klar olie, hvid olie, hvid sæbe eller røget med klar olie.
Mahogni: Fås ubehandlet eller med klar olie.
Fyr: Får ubehandlet eller med klar olie, hvid olie eller hvid sæbe.

Ramme størrelse
L x B x H: 190 x 84 x 35 cm. 

Madras størrelse
L x B x H: 200 x 90 x 7 cm

Den kan også laves på mål i næsten alle størrelser.

DAYDREAM DAYBED
Daydream produceres i massivt træ og fås i tre forskellige træsorter. 
Der er et bredt udvalg af farvekombinationer på madrasssen, og man vælger selv om det skal være 
stof eller lædder.

Se mere i vores prisliste
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RENGØRING
Rengør møblet med en ren tør klud. Stil aldrig 
våde eller varme ting på møblet.

Eg, oliebehandlet
Indgnid efter behov træolie på overfladen. Træ-
olien påføres i et tyndt lag, hvorefter der aftøres 
grundigt med rene klude. Følg i øvrigt anvisnin-
gen for den pågældende olie.

Valnød, oliebehandlet
Indgnid efter behov farveløs træolie på overflad-
en. Træolien påføres i et tyndt lag, hvorefter der 
aftøres grundigt med rene klude. Følg i øvrigt 
anvisningen for den pågældende olie.

Træmøbler, generelt
Træ har med sine mange egenskaber altid været 
det foretrukne materiale til fremstilling af møbler. 
Husk at træ har mindre farveforskelle og hvert 
stykke sit eget særpræg.

GARANTI
Træ er et levende materiale, som kan forandre 
sig ved temperatur- og fugtighedspåvirkning.
Det kan udvide sig, trække sig sammen eller 
forskyde sig i forhold til andre dele af samme 
møbel.

Der ydes ikke garanti overfor mindre forskelle i 
træet eller mindre forskydninger.

Møblet er behandlet med enten olie eller bejd-
se, og dette forhaler farveændring pga. direkte 
sollys. Pas godt på dit møbel, så holder det i 
flere generationer.

GALLERI
Vi vil gerne vise, hvordan vores kunder indretter 
med Wiinbergs møbler.. 

Har du lyst til at vise din indretning frem, så tag 
et billede og send det til mail@wiinberg.eu.

Vi håber du får glæde af din reol i mange år frem.

Tekninsk

INFORMATION 

made in Denmark


