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BY THORNAM
BY THORNAM er et nyt design lab grund-
lagt af chefdesigner Mads Thornam: 
”I Danmark har vi en stolt møbeltradition, 
der har affødt nogle af de største klassikere 
på internationalt plan. Vi er ærekære om 
vores håndværk, vores sans for detaljer 
og vores unikke skandinaviske særpræg, 
men jeg savner et alternativ der tilføjer 
nye perspektiver til dansk design. Møbler 
der udfordrer ens sanser, åbner ens 
kreative sind og sprænger rammerne for 
det ‘normale’. Møbler der inviterer til ro 
og leg på samme tid”

BY THORNAM har 
fokus på socialt design, 
perfektionistisk
håndværk og kvalitet
der holder i generationer.

BY THORNAM er stolte af at kunne præsentere 
THE M – et eksklusivt multilfunktionelt møbel, der kan 
formes efter humør, livstil og behov. Den kan bruges som 
day-bed, lounge-stol, sofa eller som en unik sengegavl. 
THE M er luksuriøs og afslappet på samme tid. THE M 
er designet og håndlavet i Danmark.
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THE M
THE M er et multifunktionelt møbel der er skabt til at være en del af 
hverdagen og som kan formes efter humør, livstil og behov. THE M 
skal nydes og bruges sammen med den eller dem man elsker eller 
når man er helt alene og bare vil nyde dét at være alene. THE M’s 
formsprog og visuelle udtryk er indbegrebet af kvalitet kombineret 
med ´hygge´ og dens multifunktionalitet gør den unik af sin art. 

THE M kombinerer  underspillet
luksus, overlegen kvalitet og unikt 
dansk håndværk. 

THE M er inspireret af en lædermåtte, der oprindeligt blev brugt i 
gymnastiksale over hele Europa i midten af 30´erne. Formålet den-
gang var at den skulle lindre læg og fod når en gymnast landede 
på gulvet efter at have hoppet fra et springbræt, en hest eller buk. 
Læderremmene gjorde at den var nem at flytte rundt på og kunne 
fastgøres til væggen, når den ikke var i brug.

I 1970’erne ophørte produktionen, da kernelæder blev for kostbart 
et materiale at arbejde i. I starten af år 2000 dukkede lædermåtten 
igen op hos diverse antikvitetshandlere over hele Europe. Desværre 
er de i dag næsten udsolgt eller slidt op.

DESIGN 
Inspireret af den originale gymnastikmåtte 
har BY THORNAM re-designet THE M. For-
men, syningerne, håndtagene, polstringen og 
det læder der omgiver den er blevet kreativt 
genopfundet og fremstår som et unikt dansk 
møbel, hvor design, versatilitet og ergonomi 
går op i en højere enhed.

THE M er et kompromisløst møbel. Det er 
det første møbel i verden hvor der bliver 
brugt så stor en læderflade uden sammen-
syninger. Hvert stykke læder er unikt og 
bærer fra start præg af det liv det har haft. 
Vi benytter det fineste Anilin læder, der over 
tid udvikler sin egen unikke og smukke patina. 
Hvert enkelt stykke læder er håndplukket af 
vores danske leverandør.  

BY THORNAM arbejder løbende med nye 
kollektioner og speciel editions af THE M.
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VARIATIONER 
THE M kommer i forskellige størrelser, variationer og materialer. 
Ligesom den oprindelige er THE M i 180x110 cm

THE M leveres også som særskilt sengegavl. Den kommer i størrelserne: 
90x60/120x60/140x60/160x60/180x60 cm.

Som tilbehør til sengegavlene tilbyder vi knager i henholdsvis messing og træ.

IMAGE BANK 
Alle packshots og miljøbilleder 
kan hentes i vores billedbank på 
www.bythornam.com/press 

KONTAKT
For yderligere information kontakt os venligst 
på mail, telefon eller via vores website: 

E press@bythornam.com 
T +45 60 47 91 09
W bythornam.com 

SOCIALE MEDIER
Du kan følge os på både Facebook, 
Instagram og Pinterest
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https://www.facebook.com/bythornam/
https://www.facebook.com/bythornam/
https://www.instagram.com/bythornam/
https://www.instagram.com/bythornam/
https://dk.pinterest.com/bythornam/
https://dk.pinterest.com/bythornam/
http://bythornam.com

