


d a n i s h 
d e s i g n

EDGE by Hammel er en møbel-
serie med kant: Stilfuld,  
minimalistisk og grebsfri. 

Serien er opstået i mødet  
mellem dansk design og  
urban living. I mødet mellem 
byens moderne puls og  
naturens stærke materialer.

Resultatet er et funktionelt  
og fleksibelt design, som giver 
dig rig mulighed for personlig 
indretning i alle hjemmets rum. 

EDGE-serien kommer fra   
Hammel Furniture, der har  
fokus på at skabe kvalitets- 
møbler, som forener dansk  
tradition med fremsynet design.

Hammel Furniture designer, 
producerer og samler alle  
møbler i Danmark. Også EDGE 
er dansk håndværk. Smukt ud-
ført ned i de mindste detaljer. 
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m i n i m a l i s t i c  d e s i g n
Rene linjer i et helt enkelt og 
skarpt design. 

EDGE by Hammel holder stilen 
hele vejen, og de grebsfri 
skuffer og låger understreger 
det minimalistiske design.
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EDGE skænk i snehvid  //  180 x 58 cm  //  500+3x025

EDGE skænk i snehvid med sorte metalben  //  180 x 78 cm  //  500+3x024+2x025+ 
174+198 sorte ben

EDGE skænk i snehvid på hjul  //  180 x 70,5 cm  //  500+3x024+2x025+2x184

EDGE skænk i snehvid med eg  //  180 x 58 cm  //  500+2x025+024 snehvid, 2x024 eg

EDGE skænk i grafit med eg front  //  180 x 58 cm  //  500 grafit, 2x025+3x024 eg

EDGE skænk i sort med eg  //  180 x 58 cm  //  500+024 sort, 2x025+2x024 eg

EDGE skænk i røget eg  //  180 x 58 cm  //  500+3x024+2x025
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T h e  d e v i l  i s  i n  t h e  d e t a i l
Smukke detaljer er med til at give din 
boligindretning kant og personlighed – 
og det er præcis, hvad du får med EDGE 
by Hammel.

Alle møbler i EDGE-serien er tænkt 
helt ned i detaljen. Både visuelt og 
funktionelt, og bag det elegante og 
lette design er der et stærkt og solidt 
håndværk.
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Elegant indpakning af dit TV og masser af opbevaring 

2x450+2x201+203+204+2x015+2x020+014 sort  //  4x014 eg  //  2x177 stillefødder

Flot og enkel opstilling  //  502+300+302+028+029+3x024+026 sort bejdset 

177 stillefødder

Leg med asymmetri og dæmpede farver  //  2x301 cappuccino  //  204+2x020+015 sort

Elegant mix af grafit og snehvid  //  3x100+3x012+016 grafit

204+2x020 snehvid  //  174+198 sorte ben
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n o r d i c  v i b e s
Nordisk indretning handler om enkelhed 
i design og farvevalg. 

EDGE by Hammel er holdt i sort,  
snehvid og dæmpede naturfarver,  
som understreger det minimalistiske 
design. 

Det er urban living med nordiske  
vibrationer.
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C l e v e r  d e s i g n
EDGE by Hammel er klogt design, hvor funktionalitet og æstetik smelter sammen i 
møbler med stor fleksibilitet. 

Klogt fordi elementerne er designet, så de kan kombineres efter individuelle behov –  
i en kvalitet, der holder til at blive flyttet rundt med. Så kan du altid indrette dig efter 
nye ideer i fremtiden.

Klogt fordi det lette visuelle udtryk er en designet illusion bygget på solidt  
håndværk – og klogt fordi de grebsfri skuffer og låger glider elegant op ved et let tryk.

EDGE byder på mange flere kloge detaljer, som alle har samme formål:  
At give dig indretning med kant. 
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Simpel og elegant bogreol  //  3x302 snehvid

Mix og match et smart stand up kontor  //  301 grafit  //  101+2x012 snehvid 
450 sort metalhylde  //  302+029 cappuccino

Elegant entré med EDGE // 103 snehvid // 2x012+4x011 cappuccino
174 sort metalben

EDGE i børneværelset  //  3x100+3x012 grafit



D e f i n e d  b y  n a t u r e
EDGE by Hammel bliver produceret med respekt for miljø og mennesker.

Træet er så vidt muligt enten genbrugstræ eller bæredygtigt finer  
– og der er ingen spor af opløsningsmidler, når møblerne når dit hjem.

Vi lytter til naturen i design og produktion.
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M o d u l  o v e r s i g t

D: 32,5 cm

D:  32,5 cm

Grundmoduler Fronter

D:  42 cm

100: 45,5x45,5 cm

300: 23x130 cm

10200177: 
Stillefødder 4 stk.

Snehvid SnehvidSort SortGrafit GrafitCappuccino Cappuccino EgSort bejdset Sort bejdsetRøget eg Røget eg

205: 180x23 cm

201: 180x45,5 cm

203: 180x45,5 cm

500: 180x58 cm

012: Lav dør

028: Dør til nr. 300

018: Skuffe
med fuldt udtræk

020: Skuffe
med fuldt udtræk

025: Dør

020: Skuffe
med fuldt udtræk

101: 90x45,5 cm

301: 130x23 cm

10200174: 
Metal ben 4 stk.

206: 180x23 cm (med kabelhul)

202: 180x45,5 cm (med kabelhul)

204: 180x45,5 cm (med kabelhul)

501: 120x58 cm

013: Høj dør

029: Dør til nr. 302

014: Klap

014: Klap

024: Skuffe
med fuldt udtræk

021: Klap

102: 45,5x90 cm

302: 35x170 cm

10200198: 
Ben 1 stk.

502: 120x58 cm 
(med kabelhul)

011: Skuffe
med fuldt udtræk

015: Sort stofklap 016: Grafit stofklap

015: Sort stofklap 016: Grafit stofklap

026: Sort stofklap 027: Grafit stofklap

022: Sort stofklap 023: Grafit stofklap

103: 90x90 cm

303: 170x35 cm

10200184: 
Hjul 4 stk.

450: 65x27 cm

014: Klap 015: Sort stofklap 
016: Grafit stofklap
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HANG or STAND 
Alle grundmoduler leveres samlet og med vægophæng.  
Ved placering på gulv, venligst tilføj ben eller hjul.

Metalhylde - sort



www.hammel-furniture.com - facebook.com/hammelfurniture - sales@hammel-furniture.dk


