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Indholdsfortegnelse

Om North by North:  North by North blev stiftet i 2008 i Danmark og har med deres efaring 

igennem årene fået estableret det perfekte design team. North by Norths bambusmøbler er i den 

højeste kvalitet og hvert møbel er unikt. Alle produkter er håndlavet af den lokale vietnamesiske 

bambusfabrik,  som North by North har arbejdet sammen med i mange år, hvilket sikre den højeste 

kvalitet.   

Hvorfor vi elsker bambus?

100% økologisk

Bæredygtig produktion

Ingen pesticider, kundstig gødning, eller herbicider.

Miljøvenligt

Recirkulerer CO2

Web: 

northbynorth.com 

Email: 

Info@northbynorth.com

Kontakt: 

Niels Hjorth

Telefon: 

+45 2685 4536

Adresse: 

Find os på 
Københavnsvej 4, 
3400 Hillerød

HVORFOR VI ELSKER BAMBUS
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B A M B U S  E R  O N  T R E N D 

Med det nye fokus på bæredygtig 

materialer, er bambus kommet 

i søgelyset. Det miljøvenlige 

byggematriale vokser med en 

fantastisk hast, hvilket gør det til en 

uendelig ressource. Bambusmøbler 

passer fantastisk ind i den minimale 

skandinaviske stil, som  er virkelig 

trendy i store dele af verden.    

 

Kvalitet og materialevalg går hånd 

i hånd. Derfor er hvert element 

som North by North har udviklet, 

gennemtænk.  

Bambus er on trend  

og det er fremtidens 

byggemateriale
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I hospitality branchen er det vigtigt at have 

møbler af en vis kvalitet. Bambusmøbler fra 

North By North er stilrene, så der er stadig rig 

mulighed for at tilføje jeres unikke touch. 

North by North garanterer at alle kollektioner, 

har den højeste kvalitet og med øje for de 

små detaljer. Det er blevet “in” at udvise 

ansvarlighed. Det er derfor vigtig som 

organisation at kommunikere det tydeligt 

til jeres kunder. Her er North by Norths 

bambusmøbler det miljørigtige valg.  

What’s not to love?

• 100% organisk

• Bæredygtig produktion

• Miljøvenligt

• Genanvender CO2

• Bidrager positivt til CO2-udvikling 

• Stilfuldt 

B A M B U S 

Bambus....   

Hvorfor vi elsker det så meget 

Bambus unikke egenskaber 

Bambus er en imponerende plante 

med nogle unikke egenskaber, der 

gør den miljøvenlig, bæredygtig 

og ekstremt tilpasningsdygtig. 

De hårde, hule knogleformede 

stilke vokser gennemsnitligt ca. 30 

centimeter om dagen. Der er nogle 

arter, der kan vokse hurtigere, den 

højest dokumenterede vækst på en 

dag nåede utrolige 121 centimeter.

Vores bambus vokser i omkring 3,5 

år, før vi skære den ned, hvorefter 

den vokser ud igen. Denne process 

forsætter gang på gang, uden at vi 

ødelægger bambussens livscyklus. 

Det perfekte valg af materiale til 

enhver, der holder af miljøet og 

sætter pris på luksuriøse udemøbler!
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Hvorfor 

bambusmøbler er 

kommet for at blive

North by Norths bambusmøbler er smukke, 
udviklet i høj kvalitet fra naturens side og det 
bæredygtige valg. Fremtidens organisation 
er den bæredygtige. Det skal derfor være 
tydeligt hvordan jeres virksomhed bidrager 
positivt til den bæredygtige omstilling.  
 
Folk elsker bambus møbler da de er lette, 
nemme at gøre rene og utrolig slidstærke. 
• 100 % nemme at flytte og vedligeholde
• 100% slidstærke: 
• 100% miljøvenlige  
• 100% bæredygtig produktion
• 100% økologiske 
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Ved at implementere NorthbyNorths 

bambusmøbler i din forretning, kan du 

opnå en yderest stilfuld, men stadig 

afslappende følelse for dine gæster. En 

indbydende og afslappende atmostfære.  

NorthbyNorth forstår de høje krav til 

møbler i hospitality industrien.  Derfor går 

vi aldrig på kompromis med kvaliteten, 

stilen eller bambussens slidstærkhed.

 

Alle vores hospitality møbler er af højeste 

kvalitet. Med de smukke lige linjer som 

NorthbyNorths bambusmøbler har, er 

det nemt at skabe den ultimative boho 

feeling, hvor kunderne kan sætte sig 

tilbage og nyde omgivelserne. 

Møblerne er produceret fra bambus 

i den højeste kvalitet af vores erfarne 

snedkere i Vietnam. Bambussen bliver 

derefter behandlet i et trykkammer 

for at udrydde alle termitter og andre 

skadelige elementer.

Kollektionerne

B A M B U S 

Sofaer, solsenge og daybeds

Stole med armlæn, dækstole and  
lounge stole

Cottage Collection

April Collection

Mikado Collection 
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Alle vores pyder og hynder er UV beskyttede, samt vand afvisende . 

En lækker sommer terrasse med 
grønne planter, havemøbler i høj 
kvalitet og farverige puder er et sted 
man har lyst til at tilbringe mange 
timer. North by North havemøbler er  
perfekte til at skabe dette univers. 

HAVANA 3 SEATER

Sofaer, solsenge og 

daybeds…til din sommer 

terrasse. 
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MALAGA DAYBED - SOFA
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MALAGA DAYBED
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* Alle vores pyder og hynder er UV beskyttede, samt vand afvisende . 

North by North’s stole er lig med  
sommer og glade dage. Med de 
forskellige kollektioner er der rig 
mulighed for at mixe og matche, da 
de alle er stilrene  

DECK LOUNGER 200L X 75 X 40H 

Lænestole, lounge stole 

og dækstole … alle North 

by North stole er unikke
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LUNA DINING CHAIR
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DREAMER DECK CHAIR 110L X 63W  X 110H
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northbynorth.com

Cottage Collection…
Spisebordet der giver plads til 

alle gæsterne! 
North by North’s Cottage collection 
overrasker alle med dens elegante 
overflader i et tidsløst design. Det er 
selvfølgelig produceret bæredygtigt 
At vælge det helt rigtig spisebord 
er vigtig, da det ofte er familiens 
samlepunkt, 
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COTTAGE SPISEBORD 250- 350L X 100W X 75H
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SOFA BORD 200L X 200W X 45H

28 29



April Collection er et udvalg af eksklusive klapstole i bambus, som nemt kan gemmes væk i 

vintertidens kolde måneder.  

April Collection…
perfekt til at mixe og matche.

APRIL SOFA BORD 70L X 70W X 45H
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APRIL LILLE BORD 70L X 70W X 75H
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* Alle vores pyder og hynder er UV beskyttede, samt vand afvisende . 

Mikado Collection er til dem som ønsker 
et multifunktionelt møbel, der både kan 
bruges inde og ude. Bambussens naturlige 
smidighed giver en unik mulighed at forme 
stolene, så de giver en komfortabel støtte. 

MIKADO: BÆNK 152L X 40W X 45H

Mikado Collection…

multifunktionelle

møbeler. Fra siddeplads 

til bord 
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MIKADO BAMBUS KLAPSTOL
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VI ELSKER BAMBUS

North by Norths unikke 

møbler vil opløfte enhver 

forretning, med en stilfuld, 

samt hyggelig følelse og et 

strejf af nordisk design.  

 

Bæredygtige møbler 

hitter og er blevet meget 

populære blandt designere, 

producenter og forbrugere. 

Bambusmøbler er det  

miljøvenlige valg. Det 

handler om at være bevidst, 

om hvilken forskel vi alle kan 

være en del af.  

KONTAKT OS

Tlf +45 26854536  

info@northbynorth.com 

www. northbynorth.com
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