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OM FUMAC
FUMAC laver skræddersyede og unikke møbler til din virk-

somhed og dit hjem. Det har vi gjort siden 1950’erne. Og 

selvom vi vestjyder helst ikke praler, så er vi stolte af, at vi i 

dag er en af Danmarks førende producenter af funktionelle 

designmøbler til både kontor og bolig - og at vores møbler 

sælges i mere end 20 forskellige lande. 

Vores enkle og tidløse ATOM designserie med reoler, skabe, 

skænke og vitriner er skabt af den anerkendte, danske 

designduo Frimann & Veje. Det er kombinationen af deres 

streger og vores dygtige møbelsnedkeres håndelag, der sikrer, 

at både design og kvalitet holder og glæder i generationer.
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Skræddersyede designløsninger
til dit hjem.
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Kombinér moduler, design lågerne
og indret skabene, som du vil.
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DeSign SelV
Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det 

ved vi hos FUMAC. Derfor laver vi skræddersyede og 

unikke kvalitetsløsninger, der passer til dig, dit hjem 

og dine rum. 

Hele ATOM serien kan tilrettes og indrettes præcist 

efter dine ønsker og behov, hvad enten du mangler en 

reol fra gulv til loft eller en enkel kommode til entreen. 

Bestem selv både farve, materiale, mønster og modul- 

opbygning, og sæt dit eget aftryk med farvede greb, 

ben, sokler samt låger i massivt træ, smukt forarbejdet 

finer, stemningsfulde farver eller glas.

læs mere på www.fumac.dk

Dansk håndværk
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ArBejDSplADS
i HjeMMeT

Foren det praktiske og det smukke med vores nye 

ATOM skrivebord. når låget åbnes, fremtrylles en smuk 

og stilren opslagstavle til papirer, notater og ting, som 

du ønsker at vise frem. Du kan også lukke låget, så 

det kreative rod gemmes væk.

Skrivebordet er udstyret med fine kabelrosetter i træ, 

som gør det nemt at sætte telefon og computer til 

strøm uden at bryde det bløde, stilrene udtryk. Med de 

bagerste, flytbare skillevægge kan du selv bestemme 

størrelsen på rummene, så du både har styr på de 

lange linealer og små papirclips. 
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praktiske og smukke møbler til kontoret,
stuen, værelset eller…
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UenDelige 
MUligHeDer

ATOM designmøbler giver dig mulighed for at indrette 

dit hjem, som du vil. Alle vores reoler og skabe kan 

tilpasses dine ønsker og mål, så du får en løsning, der 

er perfekt afstemt til dit rum. 

Miks skuffer, skabe og låger i forskellige farver, mønstre 

og materialer – mulighederne er uendelige.
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Sæt dine reoler og skabe til vægs. Fortryder du, så 
tag dem ned igen og monter en sokkel eller ben.

9



et udtryk, der klæder dit 
hjem. i dag og i morgen.
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MøBler FOr 
liVeT

Vi skaber kvalitetsmøbler til hele livet. Vores løsninger er 

simple at forny og ændre, så de hele tiden kan indgå 

i indretningen på nye måder. Det skaber et tidløst og 

dynamisk udtryk i dit hjem.

Sæt hjul under skabet, hæng reolen op på væggen 

eller pil den ned igen og sæt den på en sokkel. Udskift 

de gamle låger med nye i farver eller glas, eller skift 

grebene ud med nye i din yndlingsfarve. Dit ATOM 

møbel fra FUMAC er en investering for livet.
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FUnKTiOnel
OpBeVAring

Små skuffer. Store skuffer. Åbne reoler. lukkede skabe. 

lave møbler. Høje møbler. Dybe møbler. Smalle møbler. 

Uanset behov og rum skaber FUMAC opbevarings- 

plads i dit hjem, samtidig med at det stilrene design 

fuldender din indretning.

Åbne hylder skaber et udstillingsrum til dine yndlingsting 

– og får du nye ting, så tilføj, flyt eller fjern hylderne, 

som det passer dig. eller monter en svævehylde, hvis 

du ønsker et let udtryk. 
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Flyt, tilføj eller fjern hylder efter 
behov. Fleksibelt og funktionelt.
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Vi udvælger nøje træet efter farve, kontur og mønster. 
Det sikrer et roligt og harmonisk udtryk.
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i Alle regnBUenS 
FArVer

Skab et personligt udtryk med en stilren kontrastfarve. Få 

både låger, skuffer, greb, ben og korpus i din yndlings- 

farve, eller opnå et eksklusiv look ved at blande træ- 

elementer med enkelte farverige flader. 

ønsker du senere et nyt udtryk, kan du altid skifte element- 

erne ud med en ny farve eller træoverflade. Det kalder vi 

tidløst design.
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Klassisk dansk design,
der klæder dit hjem.
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rene linjer
Det enkle og klassiske ATOM design er skabt af den aner-

kendte, danske designduo Frimann & Veje i samarbejde 

med vores erfarne og professionelle møbelsnedkere. Det 

sikrer et design og en kvalitet, der holder i generationer. 

De rene linjer og det stilrene look skaber nemlig et stiligt 

og klassisk udtryk i dit hjem, der aldrig går af mode. 
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SKAB Mere 
plADS

i stuen, i spisestuen, i soveværelset, på kontoret, på 

børneværelset, i køkkenet, i gangen - ja selv i entreen 

og på badeværelset får du flere muligheder med vores 

smukke og tidløse møbler. 

ATOM design giver ro i indretningen og skaber plads 

til et ryddeligt og stilrent hjem.
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Her og der og alle vegne.
Vores møbler passer til alle dine rum.
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Udstil de ting, du holder af og gem
resten bag smukt, dansk design.
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Alle vitrineskabe leveres 
som standard med leD 
lys, der giver en jævn og 

ensartet spredning af lyset.

Hvis du ønsker at kunne 
dæmpe lyset, anbefaler 
vi en fjernbetjening med 

lysregulering

Vælg en leD lysholder 
i massivt træ, hvis du 

ønsker en usynlig løsning, 
der går i ét med dit møbel.

FreMHæV
MeD lyS

Sæt fokus på dine ting med glaslåger, indbygget lys 

og glashylder, der skaber et udstillingsrum i dit hjem.

resultatet er et smukt og stiligt møbel, der giver rummet 

et let, lyst og nordisk udtryk.
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Stolt håndværk, høje kvalitetskrav
og dansk design.
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KlASSiSK DAnSK
Vores ATOM møbler er klassiske danske. De er enkle 
og tidløse – skabt med stolte, danske håndværks- 
traditioner. De afrundede forkanter, de smukke, lyse 
nordiske farver og de udtryksfulde, massive låger og 
skuffefronter giver dit hjem og dit rum et lyst og eks-
klusivt udtryk. 

Al materiale bliver nøje udvalgt efter træets farve, kontur 
og overfladestruktur, og bliver nænsomt bearbejdet af 
vores erfarne og dygtige håndværkere, så den færdige 
løsning er både harmonisk og smuk. Det giver en 
kvalitet, der holder og glæder i generationer.
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glASlÅger
Åbn dit hjem op med et glasskab og giv rummet en 
varm og stemningsfuld belysning. Sæt samtidig en 
ramme omkring dine minder og yndlingsting med glas-
låger, indbygget lys og glashylder. Monterer du skabet 
på væggen, bliver udtrykket samtidig let og luftigt.

Glaslåge med MOTA rammeGlaslåge uden ramme ZIGN Glaslåge med DUO ramme
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Udstil dine ting og skab et lyst
og let udtryk med glas.
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ATOM
Arr nr. 017
2x ...

soveværelse

ATOM
Arr nr. 017
2x ...

Det er kun din fantasi, der sætter grænserne
– mulighederne er uendelige.
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giV rUMMeT 
KAnT

Med ATOM design kan du få dine skabe, låger, korpus 
og greb i præcist de farver og træsorter, du drømmer 
om. Du kan kombinere alle nuancerne og materialer, som 
du ønsker, så du får et unikt og personligt møbel i dine 
yndlingsfarver. 

Så giv dit hjem et farverigt udtryk, eller bryd monotonien 
med en stilren kontrastfarve. Vi hjælper dig gerne med 
inspiration og vejledning.

Vores ben og sokler er 
som standard monteret 

til kant. 

Skab et spændende 
udtryk med vores flotte 

indtrukne retroben.

27



Vælg greb i mange forskellige 
design og materialer afhængig af 
din lågemodel, eller få dine låger 

og skuffer leveret med vores 
elegante, standard stålgreb.

en SpiSeSTUe 
MeD plADS Til liV
en ATOM designløsning er ideel til spisestuen. Her gør de 
rummelige skuffer og skabe det nemt at gemme service 
og bestik væk, så det stadig er lige ved hånden, imens 
dine smukke skåle og krus kan vises frem bag glaslåger. 
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Åbne rum. lukkede rum.
Frit valg på alle hylder.
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KlAr Til BrUg
Alle vores møbler leveres samlet efter dine specifikationer 
og ønsker. Alt er monteret og klar til brug - du skal kun skrue 
grebene fast og sætte sokkel og ben på. Du skal hverken 
bekymre dig om samlevejledninger, overflødige skruer, 
manglende værktøj, ondt i ryggen eller familieskænderier. 
nyd i stedet dit nye møbel uden sved på panden.
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Samlet fra fabrikken.
Klar til brug.
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Alle vores skuffebunde 
er beklædt med gråt, 

slidstærkt kvalitetsstof.  

KVAliTeT HelT
UD Til KAnTen

Hos FUMAC er det erfarne håndværkere, der sorterer, 
udvælger og bearbejder materialet. For kvalitet er ikke 
noget, vi går på kompromis med. Alle detaljer er gen-
nemtænkte lige fra de smukke, afrundede forkanter til 
vores massive låger og skuffefronter med soft luk, der 
beskytter små fingre mod at komme i klemme. 
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Afrundende forkanter, massive låger og skuffefronter 
med soft luk. Vi har tænkt på det hele!
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Multifunktionelt design,
der er tilpasset dit hjem.
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Skænk med eller uden overskab
– du bestemmer selv udtrykket.
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Udvalgt og forarbejdet af mennesker
– ikke maskiner.
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elegAnT Og 
rUMMelig

Funktionelle skænke og vitrineskabe løser alle hjem-
mets opbevaringsbehov, mens det stilrene ATOM de-
sign giver rummet et smukt og roligt udtryk.

Mulighederne er ubegrænsede. Sæt fokus på dine 
ting med indbygget lys, glashylder og fjernbetjent lys- 
dæmper. Få skuffer med soft luk, der beskytter små  
fingre mod at blive klemt. Skjul ledningerne bag  
bagklædningen, eller hæng møblerne op på væggen.
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FreMHæV Og 
geM VæK

Med et tv-møbel fra FUMAC kan du gemme alle dine 
Hi-Fi apparater, spil-konsoller og tv-bokse væk, så de 
rene linjer og det lette udtryk fremhæves. Det skaber 
ro og orden i stuen, så der bliver plads til hyggelige 
stunder og gode aftener.
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Skab orden ved at gemme ledninger
og fjernbetjeninger væk.
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Design i udvikling.
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lÅger AF STOF
ønsker du et unikt og spændende udtryk, så prøv 
en stoflåge i stedet for de traditionelle låger. Det giver 
både et anderledes og personligt møbel, og samtidig 
fungerer din fjernbetjening gennem stoffet, selvom dit 
apparat er skjult i tv-møblet.

Grå stoflågeHvid stoflåge Sort stoflåge
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Stålben. Træben. Farvede ben. Sokler. Hjul. Væghængt. 
Vælg præcist det udtryk, der passer til dig og dit hjem.
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SKjUl Dine
leDninger

Vi tilbyder naturligvis at bore hul til kabelgennemføring 
– både med og uden et kabeldæksel – lige dér, hvor 
du ønsker det. Vi tilbyder også udfræsning til led- 
ninger i bagkanten, så du nemt og enkelt kan skjule 
dine ledninger bag bagklædningen i dit tv-møbel.
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Orden og overblik.
Vi hjælper dig.
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Design, der er gennemtænkt 
ned til mindste detalje
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Skab et smukt og personligt soveværelse
med sengereoler og natborde fra FUMAC.
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lÅgeMODeller

Grå stoflåge

Glaslåge med MOTA ramme *  

MOTA massiv

Glaslåge uden ramme ZIGN

Hvid stoflåge

ZIGN finer *

Sort stoflåge

DUO massiv

Glaslåge med DUO ramme

* ZIGN finer samt glaslåge med MOTA ramme tilbydes også i farver  
  (sort, hvid, antracit samt RAL farver).
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51070 

Firkantede  

alu stålben

H. 15 cm

51071

Krom stålben  

Ø 3,7 cm

H. 15 cm

51075

Krom stålben  

Ø 3,7 cm

H. 10 cm

4072

Hjul

H. 7 cm

Standard træben 

monteret på 

sokkelramme

H. 30 cm

Ben Og HjUl

650 950 953630600*

greB

*greb nr. 600 er standard på alle låger og skuffer/fronter – med mulighed for at vælge mellem alle andre grebstyper.
Undtagelse: DUO låger leveres med standard trægreb nr. 953 – alternativt metalgreb nr. 630.
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Eg – Sortlakeret

Bøg – Antracitlakeret 
RAL7016

Bøg – Sortlakeret
RAL9005

Eg – Olie

Bøg – Hvidlakeret
RAL9010

Eg – Sæbe Eg – Hvidolie

Bøg - Hvidpigmenteret lakBøg - SæbeBøg - Lakeret

TræSOrTer

50



FArVer

Vælg din yndlingsfarve og skab
en personlig indretning.
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www.fumac.dk

FUmaC a/s ∙ Industrivej 10 ∙ DK-7830 Vinderup ∙ T: +45 86 44 81 22 ∙ post@fumac.dk 

Dansk håndværk

D
er tages forbehold for trykfejl, farvegengivelse og udgåede varer  06/2016.


