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MISSING LINK  //  M i lano 2019

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2019
9 uger

Metal, eg
PROJEKTTYPE Teamprojekt

 [ 5. semester]

DESIGNBRIEF // 
Med afsæt i emnet “Taboo”  udarbejdes et 
møbel, der skal indgå i udstillingen #Talk-
Taboos på Milano Funiture fair 2019

Dette projekt lægger stor vægt på at skabe 
produkter af høj !nish, således møblerne 
kan indgå som del af Milano Furniture Fair 
2019. Møblerne udvikles ud fra et emne, der 
med socialt fokus, kan sætte skub i tank-
erne hos både designere og besøg ende på 
messen. 

MESSER Milano Furniture Fair 2019



Missing Link bænkdesign giver brugeren mulighed for at 
bevæge sig selv og deres modstykke for at fremme den dybe 
samtale. Ved at benytte roterende sæder er begge parter i 
stand til at styre samtalen både verbalt og fysisk ved enten at 
invitere eller undgå øjenkontakt. Bænken er designet til det 
indendørs, offentlige rum, såsom kulturhuse eller biblioteker.” 
– www.monewment.dk 

“



.missing link

renderinger i miljø





prototyping



#talktaboo
milano furniture fair 2019

collection
fotos: Morten Fog
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MOTO  // Design by monewment.

PERIODE
MATERIALER

2019/2020
eg, terrazzo

PROJEKTTYPE monewment.

Moto Bench og Moto Co"ee Table er begge 
designet med fokus på den taktile oplevelse 
af et møbel. De fræsede bølger i bænkens 
over#ade og på bordets ben skal virke som 
blikfang og skal pirre nysgerrigheden hos 
brugeren. 

Begge produkter er skabt under knock-
down princippet og begge skabt i egetræ, 
et naturmateriale der leder tankerne mod 
den danske møbeltradition og som skal sik-
re møblerne en længere levetid. 

Moto Collection er skabt på baggrund af 
Missing Link bench, vist ovenfor. 

MESSER Design Shanghai 2020

PRODUKTBESKRIVELSE // 

DESIGN FOR: Cadot Design by Leeke



.moto
monewment.dk

fotos: Cadot Design by Leeke 
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UMU Daybed // Design Boost 2 - Innovation Cup 

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2018
9 uger

Fyrretræ, skum, tekstil

 [ 3. SEMESTER ]

DESIGNBRIEF // 
“Skab en polstret dobbelt sovesofa eller 
daybed, hvor der er fokus på innovativt 
design” - Karup Design  

Dette projekt var en del af Design Boost 
Inno vation Cup 2018 og foregik i sam arbejde 
med møbelvirksomheden Karup Design. 
Hver elev eller gruppe skulle a#evere en 1:1 
prototype som besvarelse af designbriefet. 
Som afslutning på samarbejdet valgte Karup 
Design en vinder af Innovation Cup 2018. 
UMU Daybed vandt og er nu i produktion 
hos Karup Design A/S. 

UMU er skabt af monewment design studio 
// www.monewment.dk

PROJEKTTYPE teamprojekt
FORHANDLER Karup Design A/S



.umu
monewment.dk

fotos: Karup Design A/S



.umu
UMU Daybad omfavner begrebet ”small living” og imøde-
kommer nutidens trend og behov for multifunktionelle 
designløsninger. 
UMU er et udfoldeligt gæsteværelse, som giver den over-
nattende gæst muligheden for at skabe sig personal space 
i nye omgivelser. Stellet er skabt af fyrretræsplanker sam-
mensat af dyvler og koblingsbeslag, som sikre de usynlige 
samlinger. Madrasdesignet er !kseret omkring en folde-
teknik, som tillader multifunktionalitet i høj grad. 

Madrassen kan fungere som daybed, sofa og seng, alt efter 
hvordan brugeren vælger at folde madrassen. Ved overnat-
tende gæster løftes madrassen op af stellet og placeres på 
gulvet, de to ben omdannes til natborde og den underlig-
gende plade lænes op af væggen og danner nu knagræk-
ke til gæstens beklædning. UMUs gra!ske design og rene 
linjer passer ind i en hver indretning og giver brugeren et 
ekstra værelse i de mindste boligsituationer – et lille møbel 
med store muligheder!  
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MO.S1  // Design by monewment.

PERIODE
MATERIALER

2020
Tekstil, Stål

PROJEKTTYPE møbelkonkurrence

DESIGNBRIEF // 
Dette sofadesign er resultatet af en 
møbelkonkurrence stillet af Sofacom-
pany i 2020. Designbriefet lød på at 
skabe fremtidens sofa, således denne 
kunne indgå i sortimentet hos Sofa-
company. 





Det følgende sofakoncept er udviklet ud fra tanken 
om et minimum; hvor få delelementer skal der til 
for at udgøre en velfungerende sofa? Vi har under-
søgt anatomien i den ”klassiske sofa” og fundet 
de delelementer, vi mener, ud- gør essensen af en 
sofa; det bærende, det bårne og komfort. Derfor 
har vi udviklet konceptet KOMFORT+, hvor fokus 
ligger på at løfte den ekstreme blødhed og inviter-
ende komfort i et let og enkelt udtryk. Det skal ikke 
KUN�V�RE�KOMFORTABELT�AT�BElNDE�SIG�I�SOFAEN��MEN�
også omkring den og i interaktionen med den – et 
MODUL�DER� ER� KOMFORTABELT� AT� SAMLE��mYTTE�P¹� OG�
pakke væk.

MO.S1 er en modulsofa, der gennem sin stærke, 
GRAlSKE�IDENTITET��SIN�TILPASNINGSDYGTIGHED�OG�H�JE�
KOMFORT��KAN�HAVE�MANGE�ROLLER�I�HJEMMET��3OFAEN�
ER�LET�AT�mYTTE��DEN�ER�RUMMELIG�OG�INVITERER�TIL�
brug af mange eller få, den er alsidig i sin grund-
form og kan stå både som samlet sofa og som 
enkelte lounge-moduler.

.mo.s1



MO.S1 er en next level sofa, der tiltaler både ego-
isten, nomaden og børnefamilien. Modulerne er 
designet som et knock-down koncept, der pakkes 
OG� SENDES� USAMLET� OG� SAMLES� HJEMME� VED� FOR-
brugeren. Konceptet er skrueløst og bygger på et 
klik-system, der nemt kan samles individuelt.

knock-down koncept
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HALÓ  // Lighting Design / Valgfag 2018

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2018
3 uger

Pulverlakeret stål, LED
PROJEKTTYPE soloprojekt

 [ 4. SEMESTER ]

Dette projekt har i højere grad omhandlet 
den funktionelle værdi i et produkt; hvordan 
er lyset og hvordan fungerer lampen? Kun-
sten har dog været at sammenfatte funktion 
og æstetik, for således at kunne etablere en 
kommerciel værdi.  

Haló er islandsk og betyder ”glorie”, et navn 
som skal lede tankerne mod det speciel-
le lys, som Island er særlig kendt for. Haló 
bordlampe er designet til at sprede lyset 
forskelligt ved bevægelse af skærmen og in-
viterer dermed brugeren til interaktion.

MESSER Formland 2018

PROJEKTBESKRIVELSE // 



haló
Haló bordlampe er designet til at sprede lyset for-
skelligt ved bevægelse af skærmen og inviterer 
dermed brugeren til interaktion. Lampen kan fun-
gere som læselampe, skrivebordslampe eller som 
hyggespreder ved aftentid. Det perforerede top-
stykke skaber en glorie af lysmønstre på vægge, 
LOFT�OG�OVERmADER��LYSET�ER�IKKE�BLOT�ET�FUNKTIONELT�
ELEMENT�I�DESIGNET��MEN�I�H�JERE�GRAD�EN�OPLEVELSE�
og en stemning. Haló er islandsk og betyder netop 
”glorie”, et navn som skal lede tankerne mod det 
specielle lys, som Island er særlig kendt for.

Konstruktionen består af pulverlakeret metal; ét 
formet stålrør og en perforeret og bukket stålplade. 
Skærmen monteres på foden ved brug af bolte og 
gummiringe, som tillader skærmen at kunne skub-
bes fra side til side, alt efter behov. En lille mat-
teret glasskærm afdæmper lyset fra spotten og gør 
lyskilden mere behagelig. 

(ALÅS�GRAlSKE�DESIGN�OG�MINIMALISTISKE�UDTRYK�
PASSER�IND�I�DE�mESTE�TYPER�AF�INDRETNING��DETTE�
øger Halós kommercielle værdi. 

fotos: Magnus Godske
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MIRAGE  //  coffee table

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2018
6 uger

Metal, ask
PROJEKTTYPE Soloprojekt

 [ 4. semester]

Bordet er designet i forbindelse med 4. 
semesters eksamen, og er lige nu under 
udvikling hos en mulig køber. 

MESSER China Furniture Fair 2019
Formland 2019

Stockholm furniture & 
light fair 2020

PROJEKTBESKRIVELSE // 



fotos: Peter Serup



mirage
Sofabordet leger med det gennemsigtige koncept 
og giver brugeren mulighed for at udstille person-
lige genstande og opleve disse gennem konstruk-
tionen. Bordet er designet med fokus på kontrasten 
mellem materialer og udfordrer den eksisterende 
opfattelse af knock down møbler. Bordet kaster in-
teressante skygger og det perforerede metal skaber 
en transparent konstruktionen. Hylden under bor-
DET� ER� mYTBAR� OG� KAN� DESUDEN� BENYTTES� SOM� SER�
vieringsbakke. Bordet er lavet i ask og pulverlark-
eret, perforeret stål.

Bordet samles helt uden brug af lim eller skruer, 
og bruger i stedet materialernes iboende styrker 
til at holde konstruktionen sammen. Den bukkede 
metal plade klikker ned over sargstykkerne og hold-
er derved disse på plads i bordbenene. Ydermere 
er metalsprosserne udstyret med gevind i enderne 
og disse skrues ind i benene og spænder således 
hele honstruktionen sammen.
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MIRA  // 3R Kontor / Hack athon 2018

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2018
12 timer (3 dage)

Bøg, kryds!nér
PROJEKTTYPE Team af 4

 [ 4. SEMESTER ]

Deltagerne får 12 timer til at upcycle gamle 
stoleskaller til et nyt produkt. 

Dette projekt var del af Hackathon 2018, et 
arrangement afholdt af 3R kontor, Holmris. 
Premisset for dette møbel var upcycling - at 
skabe noget kreativt, bæredygtigt og inno-
vativt ud af gamle stoleskaller - på 12 timer. 
Projektet mundede ud i en konkurrence 
afholdt af 3R kontor på Trend & Traditions 
messen. MIRA vandt  her publikumspris-
en. 

Skamlen står som en spejling af sig selv; 
den ene side re#ekteret i den anden. Netop 
derfor er møblet nangivet Mira, det japan-
ske ord for spejl.

-

-

Vinder af publikumsprisen  //
“Design For Upcycling” 2018

-

MESSER Trends & Traditions 2018

PROJEKTBESKRIVELSE // 



lhqŀ
3KAMLEN� ST¹R� SOM� EN� SPEJLING� AF� SIG� SELV�� DEN�
ENE�SIDE�REmEKTERET�I�DEN�ANDEN��.ETOP�DERFOR�ER�
M�BLET�NANGIVET�-IRA��DET�JAPANSKE�ORD�FOR�SPEJL��

-IRAS�UDGANGSPUNKT�VAR�TO�HELE�lN¼RSKALLER��HVOR-
til rygstykkerne blev omdannet til ben og sæderne 
GJORT�MINDRE�OG�REETABLERET�SOM�NYE�S�DESTYKKER��
Konstruktionen fremstår let og symmetrisk, kun 
holdt sammen af dyvler og den lille krumsarg, 
som går tværs gennem konstruktionen. 
Krumsargen, sammen med dyvlerne, er de eneste 
udefrakommende elementer i møblet.   

-

-



12 timer hos Holmris 3 dage i værkstedet 
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børneseng // Talentprogram 2018 / FLEXA 

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2018
12 uger

Fyrretræ, skum, tekstil

 [ 5. SEMESTER ]

PROJEKTBESKRIVELSE // 
Projektet var en del af Lifestyle & Design 
Clusters Talentprogram 2018 og foregik i 
sam arbejde med bl.a. møbelvirksomheden 
FLEXA A/S. 

Møblet her er udviklet under et samarbejde 
mellem !re elever fra henholdsvis VIA De-
sign & Business, KADK, Kolding Designskole 
og SDU. Møblet er resultatet af et designbrief 
fra virksomheden og blev præsenteret for et 
dommerpanel og de deltagende virksom-
heder til Talentprogram 2018 på SDU i Kold-
ing. 

Prototypen er udviklet af FLEXA A/S. 

PROJEKTTYPE teamprojekt



Den lave seng // Sofa
Flexa Classic 2.0 transformerer sig fra 
HALVH�J�SENG�TIL�LAV�SOVESOFA��FRA�EVENTYR-
land til en mere moden virkelighed. 
Hynderne fungerer her som sofapuder 
og den lave seng er nu teenagerens fri-
sted med plads til fordybelse i møblets 
omfavn ende design. Her kan man hygge 
med vennerne, have samvær med famil-
ien eller bare slænge sig efter skole. 

Sovesofaen spænder fra børneseng til 
voksensofa - ét møbel fyldt med minder. 
Formsproget er universelt og sengen 
bliver let en del af det lyse skandinaviske 
HJEM��OGS¹�HOS�N�STE�GENERATION�

Den halvhøje seng // 
&LEXA�#LASSIC�����ER�HJERTET�I�B�RNEV�REL-
set. Et rum i rummet med en fantasilion 
muligheder for leg, læring og ophold. 
Med hynderne kan rummet under og 
om kring sengen nemt omdannes til et 
prægtigt sørøverskib, et mægtigt fort 
eller en hyggelig hule - måske en sove-
plads til en god ven! Samvær er bygges-
tenen i et barneliv og sengen er funda-
mentet. 

.¹R�LEGEN�ER�FORBI�OG�TR�THEDEN�MELDER�
sig, står sengen altid klar til omfavne 
barnet, skabe tryghed og sørge for en 
god nats søvn.
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CANVAS  // Bachelor  2019

PERIODE
VARIGHED
MATERIALER

2019
10 uger

Pulverlakeret stål, MDF
PROJEKTTYPE Teamprojekt

 [ 7. SEMESTER ]

DESIGNBRIEF // 
I samarbejde med Høje-Taastrup kommune 
og projekt- og udviklingschef Stine West 
Dyhr har vi udarbejdet et designbrief speci-
!kt omhandlende Læringshuset Nærheden: 

Høje-Taastrup kommune og projektet Lær-
ingshuset Nærheden ønsker bud på et sko-
lemøbel, der skal favne skolens vision om 
at inddrage det 21. århundredes !re kom-
petencer; kreativitet, kollaboration, kritisk 
tænkning og kommunikation. Vi har ud fra 
disse kompetencer skabt en design-thin-
king-model, der tillader eleverne at kom-
me igennem !re faser der netop integrere 
de !re før nævnte kompetencer. Modellen 
hedder FIRE-modellen og er bygget op af 
faserne; Forståelsesfasen, Idégenereringsfa-
sen, Realiseringsfasen og Evalueringsfasen. 
Vi ønsker bud på et møbel, eller #ere møb-
ler, der kan facilitere den kreative sparring 
og de benævnte faser og kompetencer og 
bruges aktivt på skolens fællesarealer.” 

“



.canvas



canvas
3KOLEM�BLET� #ANVAS� ER� ET� H�JBORD� MED� OTTE� TIL-
H�RENDE�SKAMLER��SOM�TILLADER�OTTE�ELLER�mERE�ELEVER�
AT� BRUGE� BORDET� SAMTIDIG�� !RBEJDER� MAN� I� SM¹�
grupper eller individuelt, er der plads til disse i 
hver ende af bordet. 

Canvas står som et blankt lærred, hvor eleverne kan 
SKRIVE��TEGNE�ELLER�OPH�NGE�DERES�ID¼ER�OG�ARBEJDS
proces på den magnetiske tavle – derfor navnet 
#ANVAS��!LLE�mADER�FUNGERER�SOM�WHITEBORDS��SELV�
skamlerne kan tegnes på, og sætter derved ingen 
grænser for den kreative udfoldelse.

(�JBORDET�TILLADER�SIDDENDE�OG�ST¹ENDE�ARBEJDE��OG�
har man brug for en pause fra de andre elever, kan 
man sætte sig under bordet og tegne egne tanker 
eller dele disse med en god ven. Vores research 
viser, at skoleelever nyder godt af at kunne variere 
DERES�ARBEJDSSTILLING�OG�nPLACERING��"ORDET�ER�TUNGT�
og kan tåle at eleverne sætter sig på bordpladen 
eller hænger sig i tavlen. Skamlerne kan hænges 
op unger bordet og hænger på en sådan måde at 
ST¹ENDE�ARBEJDE�IKKE�GENERES�AF�DISSE��





renderinger
og visualiseringsteknikker

eksempler på 
... og markerteknik





skal vi 
tlf. 24 63 92 82 
mettecaspersen50@hotmail.com
www.monewment.dk

lege ? 


