
 

 

 

 

Historien om Nielaus 

Det hele begyndte tilbage i 1959, hvor Jeki Møbler A/S grundlægges som 

polstermøbelværksted. I 1973 besluttede to af medarbejderne at starte deres egen 

virksomhed og stiftede firmaet Nielaus Møbler ApS. Virksomhedens måske lidt særegne 

navn, Nielaus er i virkeligheden blot dele af grundlæggernes navne, Niels og Lause, som 

blev sat sammen til et nyt ord.  

I 1981 overtager de nuværende ejere familien Nordentoft virksomheden, og i 1998 

sammenlægges Nielaus Møbler ApS og Jeki Møbler A/S. Senere besluttes det at 

markedsføre hele kollektionen under mærket Nielaus. 

Vi beskæftiger i dag 30 medarbejdere, som alle fortolker Nielaus kultur og historie om 

møbelfremstilling på fornemste vis.  

Nielaus konsekvente fokus på kvalitet og design, kombineret med de bedste danske 

håndværkstraditioner, resulterer i et unikt møbel, hvor brugeren hver dag kan glæde sig 

over det gode håndværk og smukke design. 

Grundkernen i Nielaus designs er på den ene side nogle af Danmarks fremmeste 

arkitekter og designere, som har designet og udviklet kollektionen, og på den anden vores 

side dygtige håndværkere, bl.a. syersker, snedkere og møbelpolstrere, som på hvert sit 

felt er med til at bearbejde de valgte materialer til unikke møbler. 

Arkitekt Arne Vodder 

Arne Vodder (1926-2009) har designet AV53. Han blev uddannet på Skolen for 
boligindretning i 1940'erne. Senere videreuddannede han sig til arkitekt på 
Kunstakademiet i København og blev færdig i 1947, og havde fra 1951 til 1976 egen 
tegnestue sammen med arkitekt Anton Borg. I fællesskab udviklede de et typehussystem, 
der har vundet stor udbredelse. 

Fra 1953 tegnede han møbler for flere kendte brands, og var gennem en 
årrække desuden husarkitekt for det københavnske stormagasin "Havemanns". 

Arne Vodder har haft separate udstillinger i København, Stockholm, Bruxelles, Rotterdam, 
London, New York, Zürich og Bern. Han er blevet præmieret på Triennalen i Milano. 



 

Det er dansk 

Som en af de få danske polstermøbelproducenter har vi hos Nielaus taget den helt 

afgørende beslutning at beholde produktionen af møbler i Danmark. På denne måde har vi 

øje på hvert led i produktionsprocessen og belaster miljøet mindst muligt.  

Hovedparten af vores underleverandører er danske, og hjemtransport af råvarer som stel, 

skum, træ, stål osv. påvirker derfor kun klimaet minimalt. 

For at nå det mål, må intet være overladt til tilfældighederne, hverken i materialevalg eller 

fremstillingsproces.  

Valget af råvarer 

Skum: Det polyuretanskum, vi anvender, er fremstillet med vanddamp og er fri for FCKW. 

Nielaus’ PA-skum er fremstillet efter de strengeste miljøkrav og kan genanvendes. 

Lim: Hovedparten af den lim, vi anvender, er på vandbasis. 

Læder: Der er ikke anvendt opløsningsmidler til indfarvning af vores læderkvaliteter. I de 

sidste 5 år har Nielaus udelukkende arbejdet med garverier, som har foretaget en kraftig 

reduktion af chromindholdet ved garvningen. 

Stof: Vi giver mulighed for valg af tekstiler, som har miljøcertifikaterne EU-Blomsten 

DK/16/20 samt Økø-Tex Standard 100-6234-4401. 

Vi bruger kun de bedste materialer, som udvælges med stor omhu og kontrolleres løbende 

ved hjælp af forskellige test. På den måde sikrer vi, at alle råvarer fremstilles i 

overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder.  

Vores konsekvente fokus på kvalitet indebærer grundig kontrol i alle led, lige fra 

produktionen af skum, træ og stål over tilvirkningen af stel, udskæringen af læder og stof 

og syningen af betræk til polstringen, slutsamlingen og emballeringen af det færdige 

møbel. 

 

Yderligere information & anvisning af nærmeste forhandler: 

 

Nielaus 

Tel: 75 19 04 33  

Email: sale@nielaus.dk 

www.nielaus.dk 

Instagram: @nielaus # 

Facebook: Nielaus 


