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Hilsen fra  
Vestre

I Vestre tror vi at hver og én av oss kan redde verden. Litt. Det er 
en tankegang som motiverer oss, og en rettesnor som veileder oss. 
For bak alt vi gjør – hver benk vi produserer, og hver møteplass vi 
skaper – står noen urokkelige prinsipper. Vi skal være en positiv 
drivkraft, for både mennesker og miljøet.
 Vi mener at man kan forandre et nabolag med en møteplass. 
Når folk kommer sammen, snakker og blir kjent med hverandre, 
danner de et felles «vi». Et «vi» som blir viktigere enn inndelinger  
i «oss» og «dem». Og i en stadig mer polarisert verden, der flere  
og flere flytter til byene, er behovet for dette vi-et sterkere enn 
noen gang. 
 I Vestre mener vi også at det ikke er noen fremtid for bedrifter 
som ikke tar ansvar for omgivelsene sine. Ofte stiller vi oss  
spørsmålet: Hva kan vi som bedrift gjøre for et bedre samfunn? 
For oss er svaret å produsere så miljøvennlig som overhodet  
mulig. Å finne løsninger der de ikke allerede finnes. Å være åpne  
og transparente og vise frem hvordan vi gjør det – slik at vi kan  
inspirere flere. Derfor åpnet vi i 2022 The Plus, verdens mest miljø-
vennlige møbelfabrikk, og etablerte med det en banebrytende  
ny standard for fremtidens fabrikker. The Plus er en fabrikk uten 
gjerder, der du kan kikke inn på produksjonen gjennom 2000  
kvadratmeter med glassvinduer, eller komme på omvisning og lære 
mer om hvordan industrien kan være en del av løsningen.
 Som sagt tror vi i Vestre at alle kan redde verden. Litt. Vi gjør 
det med en benk og en fabrikk. Og vi gjør det sammen med dere – 
alle samarbeidspartnerne våre og alle prosjektene som vi får være 
en del av. Én bærekraftig og sosial møteplass av gangen.
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Produkter

Coast   s. 170

Bloc   s. 64 Briskeby   s. 132

Briskeby   s. 132

Briskeby   s. 132

April Go   s. 110

Air   s. 172

Atlas   s. 90

April   s. 76

Code   s. 164

Bloc   s. 64

April   s. 76

Benker

Nyhet

Nyhet

Nyhet
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Parc   s. 130

Move   s. 156

Hvilan   s. 150

Plinth   s. 92

Munch   s. 140

Kong   s. 100

Folk   s. 176 Pop   s. 114

Munch   s. 140

Kyoto   s. 174

Forum   s. 126

Via   s. 160

Ypsilon   s. 54

NyhetNyhet Nyhet

Ypsilon   s. 54

Stripes   s. 96

Porto   s. 82

Vroom   s. 72

Stripes   s. 96

Stones   s. 148

Vroom   s. 72

Urban   s. 86

Stoop   s. 134

Benker

Dialog   s. 158 Edo
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Via   s. 160

Forum   s. 126

April   s. 76

Vroom   s. 72

Kong   s. 100

Bloc   s. 64

Porto   s. 82

Corner   s. 122

Murkant
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April Go   s. 110 April Go   s. 110

Air   s. 172

Bloc   s. 64 Bloc   s. 64

Folk   s. 176

April   s. 76 April   s. 76

Forum   s. 126 Forum   s. 126

Berlin   s. 124

Urban   s. 86

Kyoto   s. 174

Parc   s. 130

Vroom   s. 72

Vroom   s. 72

Munch   s. 140 Plinth   s. 92

Hvilan   s. 150

Pop   s. 114

Kong   s. 100

Bord
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Munch   s. 140 Munch   s. 140 Munch   s. 140

April Go   s. 110

April Go   s. 110

Bloc   s. 64

Parc   s. 130

Berlin   s. 124

Kinn   s. 68Kinn   s. 68

April   s. 76 April   s. 76

> Placeholder/skissebilde

Stoler

Nyhet
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Bloc   s. 64 Vroom   s. 72

Forum   s. 126

Stoop   s. 134

Stripes   s. 96 Via   s. 160

April   s. 76

Code   s. 164

Atlas   s. 90 Stones   s. 148

Komposisjoner
14
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Buzz   s. 70

April   s. 76

Hvilan   s. 150

Stoop   s. 134 Berg   s. 106

Benkebord
16
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Forum   s. 126

Hill   s. 56

Bloc   s. 64

Urban   s. 86

Dialog   s. 158

City   s. 94 City   s. 94

Vroom   s. 72

Folk   s. 176

Acceptor   s. 138 April   s. 76Acceptor   s. 138

Avfallsbeholdere

Nyhet
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Urban   s. 86

Plinth   s. 92

Vega

Sinus   s. 181

Folk   s. 176 Forum   s. 126

Vroom   s. 72 Vroom   s. 72

Tour   s. 180

Bøy   s. 146 City   s. 94Berg   s. 106

Sykkelstativ
20
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Stripes   s. 96

Parklets 2.0   s. 108

Boboli   s. 139

Stones   s. 148Pop   s. 114

Code   s. 164

Bloc   s. 64April Go   s. 110

Plantekasser

Vroom   s. 72Via   s. 160
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Decay Edge  s. 116

Pile  s. 116 Log  s. 116

Leaf   s. 116 Wings  s. 116

Decay Edge  s. 116

Hvilan   s. 150 Hvilan   s. 150

Pop   s. 114Cover   s. 147

Urban   s. 86

Vestre Habitats Pullert, vern, vegger og bytak
24
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Portal   s. 108

Skog   s. 108 Sykkel   s. 108

Cafe   s. 108 Hygge   s. 108

Bygulv   s. 108

Parklets 2.0
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Vestre lager møteplassene i byer 
som mennesker trenger

Familiebedriften Vestre ble grunnlagt i 1947, og bidro med parkmøbler  
til å skape mer inkluderende og åpne offentlige rom rundt omkring i  
Norge. Benker som ble levert på begynnelsen av 1950-tallet, som de på 
Rådhusplassen i Haugesund, er fortsatt i bruk og vitner om at kvaliteter 
som form og holdbarhet har vært med helt fra Vestres begynnelse.
 Gjennom mer enn 75 år har vi fortsatt å lage bymøbler med en unik  
og vakker form. Målet vårt er at alt vi lager, skal være berikende for  
folk, vare lenge og være til minst mulig belastning for miljøet. Dette er  
bare mulig å få til ved å jobbe sammen med de rette menneskene. Flere  
av Skandinavias fremste designere har bidratt til å skape sosiale møte- 
plasser som gir rom for små pauser og tilfeldige møter i urbane miljøer 
rundt omkring på kloden. Innen 2050 vil 70 % av oss bo i by – og når  
det blir trangere, blir de offentlige møteplassene desto viktigere.
 Med åpningen av The Plus i Magnors skoger tar Vestre et stort skritt 
inn i fremtiden. Dette er den største investeringen i norsk møbelindustri på 
flere tiår, og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og 
høyeffektiv produksjon. Naturen, arkitekturen signert BIG – Bjarke Ingels 
Group og rekreasjonsområdet Forest Camp vil dessuten bidra til å utvikle 
stedet til et attraktivt besøksmål for folk fra hele verden. Med The Plus skal 
vi inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. For det finnes ingen fremtid 
for bedrifter som ikke tar ansvar for omgivelsene sine.
 Alle som jobber i Vestre, ønsker å vise at det går an å lage fantastiske 
møbler og samtidig gjøre verden til et litt bedre sted. Produktene og  
nyhetene i denne katalogen peker fremover både gjennom den bære- 
kraftige produksjonen og gjennom hvordan de bidrar til mer tilrettelagte 
og trygge møteplasser for fremtidens byliv. Skann koden og lær mer

om historien til Vestre opp 
igjennom årene.
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https://vimeo.com/231877779


Allemannsretten 
og demokratisk design

Allemannsretten har lange tradisjoner i norsk  
og skandinavisk friluftsliv, men den har også  
lagt premissene for den urbane utviklingen. For  
Vestre er det en selvfølge at byrommet og  
bygulvet tilhører alle, og dette tankesettet får 
stadig større gehør internasjonalt.

Allemannsretten og demokratisk design er viktige 
prinsipper i Vestres filosofi. Vårt mål er å skape 
inkluderende arenaer for det vi kaller hverdags- 
demokratiet – arenaer der folk kan komme sammen 
på tvers av ulikheter og utveksle ideer og dele  
tanker og livserfaringer. Når vi blir kjent med  
hverandre, vokser det fram et fellesskap med rom 
for alle. I Vestre tror vi at det å skape åpne møte- 
plasser er det beste tiltaket for å forhindre gruppe-
inndelinger i samfunnet, og det er med slike  
demokratiske møteplasser vi ønsker å forandre 
verden – nabolag for nabolag. 

I Norge og Sverige står allemannsretten sterkt, vi  
har det i ryggmargen at våre felles rom tilhører alle. 
Det mener Vestre at også bør gjelde byrommene  
og møteplassene der. God design skal heller  
ikke være forbeholdt en liten gruppe mennesker, 
så gjennom å møblere offentlige rom gjør vi god 
design tilgjengelig for alle. 

Takker nei til millionprosjekter
Dessverre ser vi eksempler på byutvikling som  
utfordrer tilgang til og deltakelse i hverdags- 
demokratiet, gjennom blant annet fiendtlig design. 
Vestre får forespørsler om slike prosjekter, noe  

vi konsekvent sier nei til – selv om dette har  
kostet oss millionprosjekter. Uterommet tilhører  
alle, og ekskluderende design er rett og slett  
ikke demokratisk.

Bringer mennesker sammen
I Vestre tror vi ikke løsningen er å skape områder 
som ekskluderer mennesker, men snarere det stikk 
motsatte: å skape møteplasser hvor alle mennesker 
kan komme sammen, på tvers av ulikheter. Og vi  
ser at det fungerer.

Et eksempel er prosjektet Southwyck House i Brixton 
i London. Dette var i utgangspunktet et område som 
bar preg av sosiale problemer og kriminalitet. Som  
et midlertidig prosjekt i forbindelse med London 
Design Week i 2016 skulle området møbleres med 
fargerike Vestre-møbler. Prosjektet ble møtt med 
skepsis, og politiet fryktet at det å skape et slikt  
oppholdssted ville forverre problemene i området.

Etter en oppgradering av området, med både nye 
møbler og beplanting, forandret det seg til en 
møteplass for folk i alle aldre, fra forbipasserende 
og besøkende til ansatte i lokale bedrifter. Politiets 
bekymringer kunne avkreftes: Det ble ikke registrert 
noen uønskede hendelser i tiden etterpå. Nabo- 
laget rapporterte at innbyggerne nå i større grad 
følte seg stolte av nabolaget sitt. Møblene ble donert 
til området og står der nå som en permanent  
installasjon. Prosjektet er et bevis på hvordan god 
design kan påvirke nabolag og de som bor der, på  
en positiv måte.
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The Plus er verdens mest miljøvennlige
møbelfabrikk. Arkitekturen, besøkssenteret
og rekreasjonsområdet Forest Camp skal bli
et utstillingsvindu for bærekraftig og effektiv 
produksjon. Visjonen for The Plus er altså at vi 
skal gjøre mer enn å skape møbler og sosiale 
møteplasser – vel så viktig er det å inspirere
flere til å ta del i det grønne skiftet.

The Plus



The Plus har fått formen sin som en naturlig over-
føring av logistikk til arkitektur, og er designet av 
BIG – Bjarke Ingels Group i København. De fire 
produksjonsvingene – Color Factory, Wood Factory, 
Assembly og Warehouse – er plassert rundt et felles 
midtpunkt som danner selve hjertet i bygget, og 
hvor besøkssenteret gir 360 graders innsikt i hele 
produksjonen. 
 Hver fabrikkfløy strekker seg ut mot – og  
er i direkte kontakt med – naturen. Midtpunktet  
i bygget er utformet som en rundkjøring og  
håndterer derfor all logistikk på en effektiv måte.  
En fargerik trapp leder besøkende og ansatte opp  
til opplevelsessenteret og kontorene. Utsikten  
fra taket viser hvordan de propellformede fabrikk- 
vingene av limtredragere med 21 meter fritt spenn 
skaper bygningens midtpunkt. The Plus er  
den første møbelfabrikken i verden, og det første  
industriprosjektet i Norden, som vil oppnå  
sertifiseringen BREEAM-NOR Outstanding – det  
aller høyeste nivået av miljøsertifisering.
 Fargeskjemaet er en viktig del av The Plus:  
Her flyter fargene utover gulvet, og maskinene  
er lakkert i 24 av Vestres nesten 200 RAL Classic- 
farger. Ettersom hver fabrikkvinge har sin egen 
fargepalett, er det også enkelt å orientere seg i den 
symmetriske bygningen. Slik kan man forstå  
produksjonsprosessen gjennom å følge fargene  
fra maskin til maskin. Fargene skal spesielt appellere 
til barn, for Vestre vil skape en ny forestilling om 
hvordan industrien kan se ut.
 Miljøkrav har ikke bare satt rammer for  
utformingen, de har faktisk blitt til arkitektoniske 
løsninger. The Plus er en fabrikk omgitt av skog – 
trærne er beholdt så nær bygningen som overhodet 
mulig. Byggets fasader består av forkullet lerke-
tre, som er et 100 prosent miljøvennlig materiale. 
Metoden gjør treet nærmest vedlikeholdsfritt – og 
er dessuten brann- og sopphemmende. Dette har 

også en historisk forankring: De første innvandrerne 
som kom fra Finland til Finnskogen og Magnor på 
1600-tallet, var kjent for sitt produktive svedjebruk, 
som innebar at de brente skogen før de sådde  
korn i asken.
 Omgivelsene rundt fabrikken og det grønne  
taket er fritt tilgjengelig for allmennheten – her fin-
nes det ingen gjerder eller avstengte områder.  
Vi inviterer turgåere til å bruke området aktivt – i 
allemannsrettens ånd kan hvem som helst sette  
opp telt nær fabrikken. Vi er også i ferd med å  
utvikle Forest Camp, som vil inneholde spennende 
aktiviteter for hele familien: Norges høyeste og 
lengste sklie, en Hans Børli-diktsti og det første av 
Vestres megamøbler, et 30 meters langt rosa benke- 
bord. Kunstinstallasjonene «Verdensportalen» og 
fredsbenken «The Best Weapon» kan også oppleves. 
 Her, med utsikt til skogen og full oversikt over 
alle ledd i produksjonen, ligger vår nye Design Lab. 
I Vestre er vi opptatt av design fra a til å – fra møbler 
til fabrikk, og fra maskiner til katalog. Alt vi setter 
vårt navn på, skal leve opp til de aller høyeste de-
signstandardene. På The Plus etablerer vi et sentrum 
for design, produktutvikling og funksjonalitet tett  
på håndverk og produksjonen. The Plus skal være et  
utstillingsvindu for bærekraft, og allerede har 
mange latt seg inspirere av konseptet og ønsker å 
besøke møbelfabrikken på Magnor. Våre besøkende 
vil også gi Design Lab-teamet verdifulle impulser. 
Slik kan vi, bedre enn noen gang, tilby innovative og 
brukertilpassede møbler som vil bringe mennesker 
sammen over hele kloden.

Vi sees på The Plus!

Skann koden og lær mer om hvordan 
miljøkrav ble til arkitektoniske
løsninger på The Plus.
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https://www.youtube.com/watch?v=b393sgwT8yU


”Fabrikkens form ga også nav-
net, og uten å overdrive kan 
man si at den er et pluss for 
menneskeheten – den  
er så mye mer enn en fabrikk.”

Tidskriften Rum
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Bærekraftig
produksjon

Vestres ambisjon er å bli anerkjent som  
verdens mest bærekraftige møbelprodusent.  
Vi mener at det å satse på kvalitet er det  
eneste bærekraftige over tid. Mens det før  
var en selvfølge å verdsette kvalitet og  
reparere ting når de gikk i stykker, ser vi at  
produkter i dag har langt kortere levetid.  
Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn. Så når  
Vestre ønsker å ligge i forkant av utviklingen  
mot et nullutslippssamfunn, innebærer det  
å la seg inspirere av fortiden og utvikle  
gode løsninger når de ikke allerede finnes.  
Ambisjonene om å bidra til positive  
forandringer har vi knyttet til ni av FNs  
bærekraftsmål.
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Utvelgelse og behandling av råvarer
Vestres nullvisjon, Vestre Vision Zero, innebærer at 
vi ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan leve 
evig. Dette er kun mulig med krav om kompromiss-
løs råvarekvalitet og reservedeler uten tids- 
begrensninger. Har vi ikke delene som trengs for  
å reparere ødelagte møbler, lager vi dem for deg. 
Men alt starter med å velge materialer av høyeste 
kvalitet, som er fremstilt med lavest mulig utslipp. 
 I Vestre bruker vi nordisk stål og aluminium av 
svært høy kvalitet og med moderat klimaavtrykk. 
Verdens stålindustri er ansvarlig for omtrent 7  
prosent av de globale klimagassutslippene, mens 
det nordiske stålet vi bruker, har over 20 prosent 
lavere utslipp enn verdensgjennomsnittet. Vestre 
har som mål å bruke 100 prosent fossilfritt stål innen 
2030.
 Det samme gjelder for aluminium – her er 
energibruken vesentlig lavere og klimagass- 
utslippene opptil 8 ganger lavere enn verdens- 
gjennomsnittet. Størsteparten av aluminiumet vi 
bruker, Hydro CIRCAL, har en resirkuleringsgrad  
på minimum 75 prosent. 
 Det viktig for oss at klimautslippet fra  
materialene vi bruker, er lavest mulig, men  
materialenes holdbarhet er vel så viktig. For å  
kunne tilby våre kundene våre livstidsgaranti mot 
rust galvaniserer vi alle ståldeler i et bad av flytende 
sink ved 450 °C. Sommeren 2022 gikk vi over til 
lavkarbon-sink, som er litt dyrere, men reduserer det 
totale karbonavtrykket for materialet med mer enn 
60 prosent.

Bli med på en reise hvor vi følger produktene 
våre fra råvarer til ferdige møbler – og tilbake
til fabrikken igjen. Underveis vil du se hva vi
gjør for å nå bærekraftsmålene, som bringer
oss nærmere en grønnere og lysere fremtid
for kommende generasjoner.

Slik sikrer vi altså stål og aluminium med lavest mulig 
utslipp og høyest mulig kvalitet. Når det kommer  
til trevirke, benytter vi oss av FSC-sertifisert tre. FSC® 
(Forest Stewardship Council) er en internasjonal 
garantiordning for materialer som kommer fra bære-
kraftig forvaltede skoger. Furuen vi bruker, kommer 
fra Norge og Sverige, og på grunn av det kjølige 
klimaet og skrinne jordsmonnet her vokser trærne 
langsomt og felles først når de er 80–120 år. Treet er 
derfor hardere og bedre egnet til utemøbler enn furu 
fra varmere strøk, som vokser 3–5 ganger raskere. 
Skandinavisk skogbruk er også blant verdens mest 
bærekraftige, hogst av urskog er forbudt, og takket 
være denne lovgivningen har tømmerproduksjo-
nen i Skandinavia fordoblet seg de siste 100 årene 
(FSC-C153905).

FNs bærekraftsmål
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Prosessering
Vestre har nå to møbelfabrikker lokalisert i  
bedriftens nærområde – i Norge og Sverige. I den 
Snøhetta-designede stålfabrikken i Torsby i Sverige, 
Vestre Steel Factory, produserer vi nok solenergi  
til å være selvforsynt – i hvert fall på solfylte dager.  
Og vår nyeste fabrikk, The Plus på Magnor i Norge, 
er verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk  
med 55 prosent lavere klimagassutslipp enn en  
konvensjonell fabrikk. Helt nye løsninger gjør  
det mulig å produsere smartere og grønnere enn 
noen gang før. De to fabrikkene står for over  
90 prosent av Vestres produksjon, og dette gjør  
at vi har kontroll over alt fra energiforbruk til  
avfallshåndtering. 
 I Torsby blir lavkarbon-stålet skåret med høy-
teknologiske lasermaskiner som gir minimalt med 
svinn, og deretter sveiset enten manuelt av dyktige 
medarbeidere eller med sveiseroboter. Derfra  
blir ståldelene fraktet med en biodrevet lastebil til  
galvanisering i lavkarbon-sink, før de sendes til 
The Plus i den samme lastebilen. I mellomtiden har 
FSC-sertifisert treverk blitt linoljeimpregnert og 
fraktet til The Plus for klargjøring, og intelligente 
3D-skannere har optimert treforedlingen for å  
redusere avfall. Samtidig pulverlakkeres ståldelene 
av lakkeringsrobotene Margot og Randi, oppkalt 
etter Norges to første kvinnelige sivilingeniører 
– Margot Holtan (1895–1986) og Randi Holwech 
(1890–1967). Fargeskifter som før pleide å ta 15  
minutter, kan nå utføres på 30 sekunder. Når delene 
er ferdige, monteres de sammen til produkter som 
er klare for å skape nye møteplasser verden rundt.

Nøkkelpunkter:
• Energi 

I 2018 installerte vi 600 solcellepaneler på taket 
av fabrikken i Torsby – og i 2022 nesten 900 
solcellepaneler på taket til The Plus. Samlet 
produserer de over 20 prosent av energien vi 
bruker. Målet er å produsere mer strøm enn  
vi bruker, innen 2025.

• Vann 
På The Plus resirkulerer vi over 90 prosent av 
vannet som brukes i produksjonen, samtidig 
som vi har halvert bruken av kjemiske stoffer 
sammenlignet med bransjens referanse- 
standard. 

• Avfall 
Metallavskjær sendes til gjenvinning, og  
overflødig pulverlakk samles til resirkulering. 
Treavskjær sendes til resirkulering, mens  
trepellets av spon/sagflis sendes direkte til et 
lokalt fjernvarmeanlegg.

• Sertifiseringer 
Svanemerket er et av verdens strengeste  
miljømerker og det offisielle miljømerket  
i Norden. Det stiller mange og høye krav til  
hele produktets livssyklus. I Vestre har vi  
over 350 sertifiserte produkter.

• Karbonavtrykk 
I Vestre har vi EPD-verdier (Environmental 
Product Declarations) på alle produktene  
i kolleksjonen vår, slik at det er mulig å  
sammenligne møblenes påvirkning på miljøet.

Frakt
Ferdigmonterte produkter er nå klare for frakt. I  
Vestre utgjør frakt og forsendelser 10 prosent av 
klimaavtrykket vårt, og derfor jobber vi kontinuerlig 
med å minimere dette. Alt fra designernes valg av 
materiale til designingeniørenes grep for å sikre  
effektiv produksjon er innrettet mot å kunne frakte 
ferdige produkter på så lite volum som mulig. Vestre 
sporer karbonavtrykket til alle forsendelser, og vi  
samarbeider med DHL om å etablere en elektrisk 
korridor fra The Plus til deres terminal i Oslo. 
 I fraktemballasjen bruker vi resirkulert trevirke  
og sukkerrørplast så langt som mulig. Vi jobber  
også iherdig med å standardisere emballasjen, slik  
at alt sammen skal kunne resirkuleres. 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål
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Bruk og resirkulering 
Levetiden til produktene våre er helt avgjørende i et 
bærekraftsperspektiv. Siden vi produserer møbler av 
så god kvalitet, har råvarene, og spesielt alt metallet, 
et betydelig klimaavtrykk. Det avtrykket reduseres 
for hvert år et møbel er i bruk, og våre kan vare evig. 
Materialkvaliteten er nemlig grunnen til at vi kan gi 
garantier som er enestående for møbelindustrien. 
Våre livstidsgarantier mot rust, kombinert med 15 års  
garantier på pulverlakkering og mot råte på treverket, 
taler for seg selv. Men det er også viktig at slutt- 
brukerne vet hvordan de skal ta vare på produktene 
våre. Med litt vedlikehold en gang i ny og ne kan 
møblene være til glede for mange generasjoner frem 
i tid. Ikke bare tilbyr vi reservedeler gjennom hele 
livsløpet til produktene våre, vi tilrettelegger også for 
at utslitte møbler etter mange år kan returneres til 
fabrikken, restaureres og få nytt liv. Slik bekjemper vi 
bruk-og-kast-samfunnet, ett møbel av gangen. 

Tiltak:
• Oppmuntre kunder til å beholde møblene  

sine så lenge som mulig, ved å gi informasjon  
om vedlikehold og stell.

• Arbeide for at livssykluskostnad (LCC) skal bli  
en del av alle anskaffelsesregnskap: Dette vil gi 
et riktigere bilde av de langsiktige totale eierkost-
nadene enn kun innkjøpsprisen – som ofte fører 
til at mindre holdbare og bærekraftige produkter 
blir valgt. 

• Innføre produktpass med sporbarhet for å gi 
informasjon om materialer og legge til rette for 
best mulig avfallshåndtering.

• Sette i gang pilotprosjekter med utvalgte  
kunder for å forstå hvordan returprogrammer kan 
fungere best mulig.

• Tilby flere betalingsmodeller: Vestre tester  
allerede ut leie- og returmodeller, såkalte  
sirkulære løsninger.

Skann koden for å se klipp
fra produksjonen vår fra a til å.



FNs bærekraftsmål
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https://www.youtube.com/watch?v=FX7rAE9bhEk


Skann koden og lær mer om 
vedlikeholdsteamet vårt.

Eksternt bærekraftsarbeid
Selv om den viktigste oppgaven vår er å redusere 
utslipp i egen verdikjede, bidrar vi også til  
initiativer som på andre måter kan bringe oss  
nærmere bærekraftsmålene. Det kan enten være 
ved å tilby utdanning eller ved å bidra til å skape job-
ber for mennesker som av en eller annen grunn har 
falt utenfor arbeidslivet. Som vi sier i Vestre: «Ingen 
kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.»

10 prosent av overskuddet:
Siden 2018 har vi gitt 10 prosent av overskuddet vårt 
til eksternt arbeid for bærekraftsmålene. Vi er stolte 
over å kunne jobbe med engasjerte og kompetente 
enkeltmennesker og organisasjoner, som hver dag 
beviser hvor mye det er mulig å få til når penger 
brukes på riktig måte. 

Eksempler på prosjekter:
Vestre har sammen med Kirkens Bymisjon i Oslo 
opprettet et vedlikeholdsteam som nå har holdt på 
i fem år. Gjennom prosjektet får deltakerne viktig 
arbeidserfaring mens de bidrar med verdifullt ved- 
likeholdsarbeid og montering for Vestre og  
kundene våre. 

• Sammen med arkitektene i Gyaw Gyaw, som 
har fått oppført mer enn 70 bygninger i et 
konfliktfylt område i Myanmar nær grensen til 
Thailand, har Vestre bidratt til at barn kan gå  
på skole og få bedre leseferdigheter. 

• Investeringene i FFF (Farm for the Future) og 
Techbridge har gitt arbeid og utdanning til en 
rekke samfunn i Afrika, blant annet i Tanzania 
og Kenya. Vi har også støttet Techbridge- 
selskapet SUNami som utplasserer mindre 
solcellesystemer som gjør det mulig for lokal- 
befolkningen å starte små virksomheter.



FNs bærekraftsmål
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Farger

5001

5008

5014

5021

6002

6008

6014

6021
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5022

6003

6009
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5023
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6024
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5011

5018

5024
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5005

5012

5019

6000

6006

6012

6019

6026

5007

5013

5020

6001

6007

6013

6020

6027

3012

3018
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4006

3013
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4001

4007

3014

3022

4002
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4003
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4010
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5000

NB: Ikke alle farger gjengis 
korrekt på papir.
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6028

7001

7008

7015

6029

7002

7009
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9010
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7038
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8003

8014
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8015

8024

9004
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8007

8016
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Alle steder er unike. Derfor kan produkter  
fra Vestre tilpasses alle tenkelige omgivelser  
– også fargemessig. Vi lakkerer i alle RAL  
Classic-farger uten ekstra kostnader.  
Produktene kan også leveres pulverlakkert  
i NCS, i andre fargesystemer og med ulik  
glans og struktur mot et lite tillegg i prisen. 
Dette betyr at hvert enkelt bymøbel kan  
gjøres helt unikt, og bidra til helheten enten 
ved å tilpasse seg eller skille seg ut fra  
omgivelsene.

Ulik glans og struktur  
(fra venstre: standard  
glans 78, glans 30,  
glans 12 finstruktur).
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Produkt-
nyheter



YPSILON er designet av Daniel Rybakken. Benken er lett  
gjenkjennelig med sine vinklede, massive limtrebjelker som 
hviler på laserkuttede og bøyde plater av galvanisert stål.  
De vinklede trebjelkene har flere funksjonelle fordeler: De  
gir en komfortabel sitteflate, mens skråningen gjør at vann 
raskt renner av benken. YPSILON er tilgjengelig både med  
og uten rygg og armlene og med bordplate, og stålet kan  
lakkeres i 200 RAL-farger.

Designer
Daniel Rybakken

Ypsilon
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Avfallsbeholdere har ofte en fremtredende og synlig rolle  
i miljøene de er plassert i. Derfor har designstudioet  
Morten&Jonas designet nyheten HILL, som er funksjonell  
samtidig som den er estetisk tiltalende. Beholderen og toppen  
er separate deler, og de kan derfor lakkeres i forskjellige farger 
og skape interessante kontraster og effekter. 
 HILL er enkel å tømme og kan også utstyres med et smart-
sensorsystem som forteller når den nærmer seg full – en løsning 
som gjør at man sparer både tid og ressurser. Avfallsbeholderen 
kan leveres med ett eller to rom for kildesortering. 

Designere
Morten&Jonas

Hill
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Nå utvider vi vår populære MUNCH-kolleksjon med benker
som har armlener, for bedre brukervennlighet og komfort.
Serien består av elegante lounge- og kafémøbler for  
avslapning og kontemplasjon, utviklet spesielt for det nye 
Munchmuseet i Oslo. 

MUNCH loungestol med armlene kompletterer den eksisterende 
MUNCH-serien, og er designet for å gjøre det enklere for flere 
å bruke den. Møblene har en ergonomisk utforming med svært 
god komfort, og er bygget opp lagvis av fjærende stålnetting 
drapert over en enkel stålramme. Stolen kan leveres med eller 
uten formstøpte puter.

Designere
Andreas Engesvik 
& Jonas Stokke

Munch
Møbler i serien
Benk, bord, stol  
& loungestol

Materialer
Stål & tekstil
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Møbler i serien
Benker

Materialer
Stål & treverk

BRISKEBY er elegant og behagelig med et tidløst skandinavisk 
uttrykk med store flater av stål og tre. Den er med sine tre meter 
den lengste enkeltbenken i sortimentet vårt. Nå introduserer  
vi armlener for bedre brukervennlighet og komfort, samt en  
versjon uten rygg. Armlenene er plassert slik at de har én sitte- 
plass på utsiden av hvert armlene. Benken kommer også i en 
kortere versjon for flere møbleringsmuligheter. 
 Sitteflater i Accoya kan farges i samme pulverlakk- 
farger som det varmforsinkede stålet. Velg mellom nesten 200 
RAL-farger.

Briskeby

Designer
Andreas Engesvik
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Serier



Designere
Lars Tornøe
& Atle Tveit

Møbler i serien
Benk, stol, bord,
solbenk, plantekasse
& avfallsbeholder

BLOC kjennetegnes av den karakteristiske 
knekken på de store stålflatene – et sterkt 
visuelt designelement som også gir  
mer stabilitet til konstruksjonen. Serien er  
modulbasert med både benker, bord, 
plantekasser, stoler, solbenker og avfalls-
beholdere. Modulene kan stå alene eller 
kobles sammen i rekker og rygg mot rygg 
for å skape ulike dynamiske soner for  
avslapning og sosialisering. Alle sitte-
møblene kan leveres med og uten rygg  
og armlene. 

RAL 1023
RAL 9016

Bloc
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Komposisjoner

RAL 2003

Skann koden og lær mer
om BLOC fra designerne.



B 05

B 01

B 02

B 03

B 04

B 06

B 07
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https://www.youtube.com/watch?v=JqVlkDUPlu4


Designere
Torbjørn Anderssen
& Espen Voll

Møbler i serien
Stol, bord, loungestol  
& loungebord

KINN er komfortable spise- og loungemøbler, som kan stables og 
er enkle å flytte rundt ved behov. Vi benytter Hydro CIRCAL, som 
består av minimum 75 prosent resirkulert aluminium. Dette er det 
høyeste innholdet resirkulert materiale på markedet, noe som 
gir drastisk redusert energibruk, samtidig som produktet har høy 
kvalitet og lang levetid.

Kinn

RAL 1013G12
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BUZZ benkebord er en allsidig møteplass 
for inntil fem personer. Bordplaten  
leveres enten i stål eller i høytrykkslaminat 
som gir mulighet for grafiske motiver  
som sjakkbrett, kart eller informasjon om 
stedet. BUZZ kan også leveres i en utgave 
tilpasset rullestol.

Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benkebord

RAL 4010

Buzz

RAL 1013
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Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benk, bord, avfallsbeholder, 
plantekasse & sykkelstativ

VROOM er et modulært møbleringssystem som kan bygges  
ut i uendelig mange kombinasjoner. Rette, vinklede og buede 
koblingselementer gjør at benkeplatene kan settes sammen  
til lange benker, sittegrupper og komposisjoner, samt store og 
små sirkler. Benken kommer i to bredder med eller uten rygg  
og armlene, og leveres frittstående eller for murkant. For å  
skape grønnere og enda mer attraktivt byrom kan benkene 
kobles sammen med plantekasser i ulike størrelser. Disse kan 
også stå alene. Sykkelstativene kommer i to ulike bredder,  
og kan også leveres som A-stativ.

RAL 9005

RAL 9004G12

I 1996 vant de norske designerne Espen Voll, Tore 
Borgersen og Michael Olofsson Statens design- 
konkurranse med designet som senere skulle bli 
serien VROOM. Konkurransens tema var «møblering 
langs veien», og målet var å få inn nye løsninger for 
utforming av rasteplasser.
 Fire år senere mottok VROOM det norske  
Merket for god design. I dag er møbelsystemets  
tiltenkte bruksområde kraftig utvidet til å omfatte 
både parker, skoler og andre offentlige rom – både 
inne og ute.

Vroom
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Skann koden for å se enda flere
kombinasjonsmuligheter for VROOM.



Komposisjoner

VR 01

VR 02

VR 03

VR 04

VR 05

VR 06

VR 07 VR 08

VR 09

RAL 2009
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https://www.youtube.com/watch?v=j1SC7R-SQi4


RAL 7016

Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benk, stol, barstol, bord,  
solbenk, avfallsbeholder  
& benkebord

APRIL-serien er anvendelig og har god 
sittekomfort. Den består av mange ulike 
produkter – fra solbenker til benkebord –  
som kan leveres frittstående eller for 
montering på bakke, vegg eller murkant. 
Sittemøblene tilbys med og uten rygg 
og armlene, og stolene kan leveres både 
svingbare og fastmonterte. Det er også 
mulig med LED-lys, så her er det mange 
tilpasningsmuligheter.

RAL 5014

April
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Møbler som varer.
Og varer. Og varer

For å kunne ta gode valg er det viktig å ha et 
mer langsiktig perspektiv på det vi kjøper. 
Mer bevisste valg vil som oftest være best 
for både økonomien og miljøet.RAL 7012
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Når prisen er riktig
Mange av oss tenker at produktets kostnad er lik  
prisen vi betaler, og sammenligner konkurrerende 
produkter ut fra prisen alene. Men en lav pris kan 
skjule alt fra dårlige arbeidsforhold til et sluttprodukt 
med lav kvalitet. Prisen gjenspeiler den prosessen 
som førte frem til selve kjøpet, inkludert alt fra 
hvordan råstoffene ble utvunnet, til hvordan de ble 
håndtert av arbeidere og maskiner, og til slutt 
hvordan sluttproduktet ble transportert frem til deg.
 Så hvis du velger utelukkende basert på lav 
pris, kan det være at produktet svikter på ett eller 
flere områder. Fastsettes prisen basert på hele 
livssyklusen, blir den mer riktig, for ting som ikke 
går i stykker, øker lønnsomheten på lang sikt. Et 
billig produkt kan svikte gjentatte ganger og trenge 
reparasjoner og utskiftinger, noe som gjør at den 
lave innkjøpsprisen ikke blir så lav likevel. Ettersom 
overforbruk er den viktigste årsaken til at vi tapper 
jorden for ressurser i dag, vil det være mer bære-
kraftig å velge kvalitet som varer over tid.

Når designerne våre skal skape et nytt design, er  
ressursbruk en viktig faktor. Derfor benytter vi oss  
av kortreiste materialer av beste kvalitet. Furu  
vokser sakte her i nord, noe som gjør den ekstra  
hard. Denne hardheten gjør den slitesterk og godt 
egnet til utendørs bruk. Stålet vi bruker, er fra  
Skandinavia, og det varmforsinkes og pulverlakkeres 
for å oppfylle norske offshore-standarder. Det  
kommer med over 20 prosent lavere klimagassutslipp 
enn verdensgjennomsnittet.  
 Vi gjør det vi kan for å bruke de beste  
materialene, og nøler derfor ikke med å tilby  
ledende garantier på produktene våre. Alle møblene 
vi produserer, kommer med livstidsgaranti mot rust 
og 15 års garanti på lakk og treverk.

Sted
Vasaparken, Stockholm

Klient
Stockholms stad

Landskapsarkitekt
Stockholms stad

En viktig møteplass i Stockholm
For femten år siden leverte vi de første APRIL-møblene  
til Vasaparken i Stockholm. Parken ligger sentralt i  
Vasastaden og har lenge vært en viktig møteplass for  
folk i alle aldre. Selv etter mange års bruk og slitasje  
står møblene der og bringer mennesker sammen. Og  
det vil de fortsette å gjøre, i tiår frem i tid.
 Andre produsenter kan kanskje levere møbler  
til en lavere innkjøpspris enn oss, men på lang sikt, i  
en livsløpsøkonomi, tror vi ingen kan slå oss.

Skann koden og  
lær mer om
Vestre Vision Zero.
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https://www.youtube.com/watch?v=dmaiXZ-Wz04


Benken PORTO har ulike forhøyninger 
som skaper varierte landskap og  
generøse sitteflater. Den er skalerbar og 
kan leveres frittstående og for montering 
på murkant – med og uten armlene.  
PORTO kan stå alene, sammen med andre 
på rekke eller ved siden av hverandre. 

Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson 

Møbler i serien
Benker

RAL 5018

Porto Komposisjoner

Benk A

Benk B

Benk C

Benk D

Benk E

Benk F

Benk K
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Varmforsinket stål

RAL 7016
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Designere
Artur Wozniak 
& Hallvard Jakobsen

Møbler i serien
Benk, bord, solbenk,  
avfallsbeholder,  
kildesortering, askebeger, 
sykkelpullert, pullert  
& stammevern

URBAN-serien er blitt en klassiker og en 
naturlig del av bybildet med sin gode  
sittekomfort og avrundede rygg. Benken 
er tilgjengelig både med og uten rygg  
og armlene, og bordet kommer også i en  
forlenget utgave tilpasset rullestol. 
Avfallsbeholderne fås både i standard 
versjon og tilpasset kildesortering, og er 
enkle å tømme. 

Urban

RAL 9004
RAL 9005
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I Norge kan det være veldig værhardt 
langs kysten. Det fikk vi merke godt da 
stormen Sondre herjet Nord-Vestlandet 
i 2008. Bølgene slo hardt innover land, 
og mange av Vestre-møblene i Spjelkavik 
ble satt på prøve da de ble utsatt for både 
kraftig vind og en god dusj med saltvann. 
Heldigvis går alle våre produkter gjennom 
en forbehandling og pulverlakkering som 
i sin tid ble utviklet for offshore oljerigger. 
Prosessen bidrar til at de tåler ekstreme 
forhold i Nordsjøen. Og med det som ledd 
i produksjonen kan vår kjære URBAN benk 
stå av stormen og gi folk et samlingspunkt 
langs kysten i tiår frem i tid. 

88
89



A 01

A 04

A 05 A 06

A 07

A 02

A 03

Designere
Espen Voll,
Tore Borgersen
& Michael Olofson

Møbler i serien
Modulbasert benk

ATLAS er en modulbasert møbelserie 
som kan konfigureres på utallige måter. 
Rammen leveres i flere lengder, bredder 
og vinkler. De kvadratiske setene kommer 
med eller uten rygg og armlene, og kan  
enkelt monteres på rammen i fire himmel- 
retninger. Denne fleksibiliteten gjør at  
ATLAS egner seg like godt som enkelt- 
stående benk som til brede loungebenker 
eller lange sitteformasjoner.

Skann koden for å se enda flere 
kombinasjonsmuligheter for ATLAS.


Atlas Komposisjoner

Varmforsinket stål
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https://vimeo.com/259713153


Designer
Note design studio

Møbler i serien
Benk, bord & sykkelstativ

Når stadig flere flytter til byene, blir de 
felles uteområdene viktigere enn noen 
gang. PLINTH er inspirert av hvordan folk 
samles rundt måltider, og kan leveres 
med bord og benker i tre nivåer og to 
lengder. Serien er laget for en hyggelig 
piknik i byen, hvor man kan sosialisere 
med både kjente og ukjente. PLINTH
kommer i mange ulike moduler og kan 
konfigureres til unike møteplasser.

RAL 6032
Skann koden og lær mer om 
PLINTH fra designerne.


Plinth

Varmforsinket stål
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https://www.youtube.com/watch?v=RAFAz-XzUdU


Designere
Jahn Aamodt,  
Jarle Slyngstad &  
Roy Fiddaman

Møbler i serien
Avfallsbeholder, askebeger
& sykkelpullert

CITY-serien består av avfallsbeholder,  
askebeger og sykkelpullert. Avfalls- 
beholderne kan leveres med både delt  
innkast, integrert askebeger og kilde- 
sortering for pant. De er enkle å tømme,  
og kan også leveres med et smartsensor- 
system som sier ifra når beholderen  
nærmer seg full. Sykkelpullerten er et  
klassisk stativ produsert i lakkert støpe- 
jern med plass til to sykler.

RAL 9005

City

RAL 9005
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Komposisjoner

RAL 1036

Stripes Med STRIPES er alt mulig. Det er et modul-
basert møbelsystem med rektangulære og 
sirkulære former som kan stå alene, settes 
sammen i utallige kombinasjoner eller  
skape gode mellomrom. STRIPES benk 
kommer i forskjellige størrelser og kan  
leveres med gjennomføring for trær og 
planter. Plantekassen i samme serie  
kommer i forskjellige størrelser og kan stå 
alene, i grupper eller koblet sammen  
med benken. Innerbeholderen er i stål og 
kan leveres med vanningssystem.

S 01

S 02

S 03

S 04

S 05
S 06

Designer
Lars Tornøe

Møbler i serien
Benker & plantekasser
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Vi har alle et ansvar for å redusere  
fordommer og konflikt. Det gir  
ikke mening å konstruere kunstige  
skiller, for vi har alle samme opp- 
rinnelse. En av måtene vi som møbel- 
produsent kan bidra på, er å skape  
mer rom for inkluderende fellesskap.
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Designer
Allan Hagerup

Møbler i serien
Benk, bord, cube  
& solbenk

KONG-serien er inspirert av urørt natur i Skandinavia. De  
massive benkene kommer med eller uten rygg og armlene, og  
kan stå alene eller kobles sammen. Vårt siste tilskudd til serien, 
KONG solbenk, er designet for å nyte fine dager, lese avisen  
eller slå av en prat med den du sitter ved siden av.

Kong

RAL 7016
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En viktig møteplass for
barn og unge 

I juni 2022 sto en oppgradert Rudolf Nilsens 
plass klar til å ta imot et helt nabolag, og 
flere til. Målet var å gi særlig barn og unge 
i området en offentlig møteplass som opp-
fyller ønskene og behovene som var viktige 
for dem. Et yrende folkeliv er beviset på en 
svært vellykket modernisering av parken. RAL 5001
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Behov for en tilrettelagt nabolagspark
Utfordringen med Rudolf Nilsens plass, og grunnen 
til at den trengte oppgradering, var at mange brukte 
de samme utearealene, men til ulike formål som  
ikke var helt forenlige med hverandre. Resultatet var 
en ganske folketom plass, der fåtallet ønsket å bruke 
parken samtidig som andre.
 Rudolf Nilsens plass ligger ved Vahl skole på 
Grønland i Oslo. Her er det høy befolkningstetthet 
og mange barn og unge som bor sammen med 
familien sin i små leiligheter. Dermed er behovet for 
en offentlig, grønn og godt tilrettelagt møteplass 
enda større.

Et områdeløft
Oppgraderingen av parken er en del av Områdeløft 
Grønland, et prosjekt finansiert av både Oslo  
kommune og staten. De har sammen med land- 
skapsarkitektene i Sola og Bar Bakke gitt nabolaget 
parken det fortjener. For dem var det viktig å  
sørge for at særlig barn og unge fikk oppfylt sine  
ønsker og behov, og det ble derfor gjennomført 
både møter og workshoper der de fikk komme  
med innspill.
 Et solid arbeid har gjort Rudolf Nilsens plass 
større, og den har fått nye lekestativer, aktivitets- 
soner, en multibane, beplantning og møbler.  
Nå har nabolaget fått et nytt og velfungerende 
samlingssted.

KONG til ulikt bruk
Gjennom diverse sammensetninger av KONG er det 
skapt ulike oppholdssteder og møteplasser som 
dekker flere behov: steder der man kan henge, møte 
naboen og leke, og steder der foreldre kan følge 
med på barna som leker. 
 Det er plassert ut solstoler for avslapning, 
KONG spisebord for matpauser og ikke minst et 
langbord der ulike grupper kan samles og bli kjent 
med hverandre. Forskjellige sammenkoblinger  
av KONG benker både med og uten armlene øker  
tilgjengeligheten for flere aldersgrupper. Fritt- 
stående KONG cube er et morsomt element som 
passer godt inn i barneleken eller når eldre  
trenger en pust i bakken.

En nabolagspark – for alle
Resultatet har blitt en velfungerende nabolagspark 
som flere aldersgrupper kan bruke samtidig. Den 
har blitt det møtestedet og samlingspunktet som 
nabolaget ønsket seg og trengte. Parken brukes av 
flere enn før, og både foreldre, barn og lærere ved 
Vahl skole er storfornøyde.

– Parken er mye brukt allerede. Den utvider by- 
rommet for barn og unge, og nærheten til skolen 
gjør at det er et yrende liv der, spesielt på dagtid. 
Men også utenom skoletiden er den mye brukt,  
og man ser at voksne og familier kan bruke parken 
samtidig. Barna leker, og de voksne bruker  
oppholdssonene, sier Knut Hallgeir Wik, partner  
og landskapsarkitekt i Bar Bakke.

Sted
Rudolf Nilsens plass,
Grønland, Oslo

År for ferdigstillelse
2022

Landskapsarkitekt
Fra skisse til
detaljprosjekt – SOLA
Bygging og gjennomføring 
– Bar Bakke

Klient
Bymiljøetaten Oslo kommune, 
Bydel Gamle Oslo, Områdeløft 
Grønland

RAL 5001
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Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benkebord & sykkelstativ

BERG består av både benkebord og  
sykkelparkering. Benkebordet er en sosial  
modell som passer inn i alle miljøer. Det 
kan også leveres som forlenget utgave  
tilpasset rullestolbrukere. Sykkelstativet 
gir god støtte til sykkelen og mange  
muligheter for låsing. Det kommer i to 
størrelser – for seks eller åtte sykler.  
Serien er frittstående, men kan boltes  
fast ved behov.

Berg

Varmforsinket stål RAL 3014
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Designere
Hong Ngo-Aandal,
Johan Verde & SOLA 

Møbler i serien
Benk, bord, plantekasse 
& sykkelstativ

PARKLETS 2.0 utvider eksisterende  
fortauer og gir mer boltreplass for folk og 
planter. Serien er fleksibel og består av 
seks ferdige moduler som også kan  
kombineres og møbleres fritt. Bygulvene 
kan enkelt flyttes med truck og har  
justerbare føtter slik at de kan tilpasses  
ulike situasjoner og høydenivåer. De  
sklisikre overgangsplatene sikrer  
tilgjengelighet og jevn overgang mot  
eksisterende fortau.

RAL 1028 Skann koden for å se enda flere
kombinasjonsmuligheter for PARKLETS 2.0.


Parklets 2.0

RAL 6018
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Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benk, stol, bord  
& plantekasse

APRIL GO er en lettere versjon av vår populære APRIL-serie, 
men den robuste konstruksjonen gjør den svært solid og  
holdbar. Stol og benk kan leveres med aluminium på både  
sitteflate og rygg for et helfarget uttrykk. De er også  
tilgjengelige med og uten armlene, og kan stables og flyttes 
rundt ved behov. 
 Bordene leveres i forskjellige utgaver og størrelser.  
Langbordet har plass til seks stoler, og det runde bordet har 
plass til fire stoler. Trapesbordet har plass til fire stoler og kan 
takket være formen settes sammen til utallige komposisjoner.
 De ulike modellene passer perfekt sammen, og gjør  
det mulig å skape helhetlige og dynamiske rom som inviterer  
til både avkobling og samtaler.

RAL 2009

April Go

RAL 2000 RAL 2001 RAL 1037
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At møblene våre tåler mye vær og vind,  
det vet vi. Det har til og med blitt bevist 
gjennom tester hos SINTEF – et av Europas 
ledende forskningsinstitutter. Hos dem 
satte vi stolene fra APRIL GO på prøve. Ved 
første øyekast ser de kanskje ut som  
lettvektere. Likevel viste vindtestene hos 
SINTEF at det måtte vindkast på opptil 
16–17 m/s til før møblene beveget på seg. 
Testen bekrefter at møbler med et lettere 
uttrykk også kan egne seg for takterasser 
og andre vindutsatte steder.

113



RAL 1014RAL 6001 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6019 RAL 6021

Pop POP er et humørfylt innslag i byrommet. 
Kombinasjonen av stålramme og perforerte 
aluminiumsplater på sete, rygg og byvegg 
gjør at de ulike delene kan lakkeres i 
hver sin RAL-farge. Dette gir mange farge- 
muligheter.
 Byvegger i ulike størrelse kan fungere 
både som espalier for klatreplanter,  
oppslagstavle og romdeler – og er ekstra  
fin i kombinasjon med plantekasser i  
samme serie.

Designer
Kristine Five Melvær

Møbler i serien
Benk, bord, byvegg  
& plantekasse
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4 115



Designere
René Hougaard, Arde 
& Alexander Qual,
Rethink Studio

LOG-benken gjør det mulig å ramme inn og  
arrangere tømmerstokker og grener i en  
organisert stabel, slik at man kan sitte på benken 
og følge med på den langsomme nedbrytnings-
prosessen. Trestammer og død ved er svært  
viktige for å bevare et biologisk mangfold,  
ettersom de er bolig for mange og sjeldne arter  
av insekter, sopp, lav, mose og planter. Mange 
fugler og flaggermus trenger hule trær for  
å hekke og avle neste generasjon, og fugler  
trenger også rasteplasser.

I Vestre skaper vi møteplasser, selv for byenes 
minste innbyggere. Vestre Habitats er designet for 
å bevare og øke det biologiske mangfoldet i urbane 
områder, og vil gi insekter, biller og fugler trygge 
hjem – habitater. Serien er utviklet i samarbeid med 
biologer, og testes og optimaliseres for å dekke 
artenes behov best mulig. Vestre Habitats består av 
benker, insektshotell, fuglehus og plantekasser  
i kombinasjon med kompost.

RAL 5001

Vestre Habitats

Skann koden for å lære mer  
om Vestre Habitats.
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Det biologiske mangfoldet i byene våre blir 
mindre. Ifølge FN er én million dyre- og  
plantearter truet av utryddelse, og en rekke 
typer insekter er spesielt utsatt. Færre  
insekter vil ha utallige negative konsekvenser 
for alt som gror og lever på jorda. Men med 
kunnskap, omsorg og beskyttelse kan vi  
gjenopprette, bevare og til og med øke det 
biologiske mangfoldet.
 I kraft av å være en møbelprodusent  
som alltid setter langsiktig bærekraft i høy- 
setet, mener Vestre at det er avgjørende å  
finne løsninger som kan reversere den  
negative utviklingen. Vårt bidrag er Vestre  
Habitats – bymøbler som gir naturen  
og byens minste innbyggere den plassen  
og tiden de trenger for å lage naturlige  
habitater. Her kan de forplante seg og leve 
gjennom hele livssyklusen sin. 

Bymøbler med mål om å øke det  
biologiske mangfoldet

RAL 1018
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Sted
Bergen botanisk hage
på Milde

År for ferdigstillelse
2022

Klient
Universitetet i Bergen

Pågående forskningsprosjekt
I 2022 gikk vi sammen med Universitet i Bergen  
og La Humla Suse om et forskningsprosjekt i  
Botanisk hage på Milde, med oppstartsstøtte fra 
Miljødirektoratet.
 Det finnes nemlig få eller ingen studier som  
viser hvilke insekter, fugler, småkryp og arter som 
tar inn på menneskeskapte boliger – habitater – i 
parker og byrom. Derfor ble det lansert et tverr- 
faglig samarbeid og forskningsprosjekt som for 
første gang tar i bruk eDNA (Environmental DNA)  
for å identifisere arter og effekten over flere år.
Prosjektet har fått navnet BoBie og er en del av et 
større prosjekt som også involverer tilrettelegging 
for fugler i urbane områder. En annen del av  
prosjektet er å prøve ut spesialtilpassede utemøbler 
for etablering av habitater i parker og andre steder 
hvor det i utgangspunktet ikke er noe biologisk 
mangfold. 
 I prosjektet finner du DECAY EDGE, som er en 
kombinasjon av kompost og plantekasse, og som 
gjør det mulig å skape levende mikrohabitater  

Byparker og grøntområder representerer  
nemlig viktige naturtyper, og med Vestre  
Habitats undersøker vi hvordan smart møbel- 
design og vegetasjonsintervensjoner kan  
gi større biologisk mangfold i urbane områder. 
Serien består av plantekasser, benker, fuglehus 
og insektshotell, og den vant 2022 Danish  
Design Award i kategorien «Liveable Cities».

ved å kombinere materialer, som stein, tre, organisk 
materiale og jord, med ulike planter og  
vannelementer.
 Du finner også benken PILE, som gjør det 
enklere å skape små steinrøyser som gir forskjeller 
i lys, temperatur og fuktighet. De lagrer solvarme, 
noe som kommer godt med for varmekjære insekter 
og krypdyr.
 Fuglehuset WINGS gir fugleflokker et godt  
sted å avle. Det er nemlig ikke mangel på mat som  
hindrer fugleflokker i å utvikle seg, men mangelen 
på trygge hulrom. Dette kan løses ganske enkelt ved 
å sette opp flere velutviklede reirbokser.
 Du finner også insektshotellet LEAF, som er  
designet for å gi insekter et hjem midt i byen.  
LEAF kan settes i plantekasser, i blomsterbed, på 
takterrassen eller i en park. Mulighetene er mange, 
men det aller viktigste er at de biologiske, arts- 
typiske parameterne er ivaretatt, slik at insektene  
får hjelp til å klare seg i urbane miljøer.

RAL 1018
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Corner CORNER er benken som bretter seg rundt 
hjørner, og som med sitt lune treverk gir 
god sittekomfort. Den kan plasseres på 
eksisterende mur- eller steinkanter med 
90 graders vinkel.

Designere
Lars Tornøe

Møbler i serien
Benk

RAL 2001
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Designere
Espen Voll, Tore Borgersen
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Stol & bord

BERLIN stol gir med sitt kurvede sete  
god sittekomfort og støtte. Den tilbys også  
som svingbar modell og passer godt 
sammen med bord fra andre møbelserier. 
Det samme gjelder for BERLIN bord,  
som kommer i to ulike størrelser og passer 
godt sammen med de fleste av Vestres 
produktfamilier.

RAL 2008 RAL 2010
RAL 7024

Berlin
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4



Designere
Espen Voll, Tore Borgersen  
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benk, bord, sykkelstativ  
& avfallsbeholder

Med FORUM kan du skape kreative  
møbelkomposisjoner. Benk og bord  
tilbys i ulike lengder og høyder.  
Avfallsbeholderen er enkel å tømme,  
og forskjellige innkast gjør den godt  
egnet for kildesortering. Sykkelstativet  
i samme serie kan leveres i både smal  
og bred versjon og er tilpasset to sykler.

RAL 6027

Forum Komposisjoner

F 01

F 02

F 05

F 04

F 03
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Det rause og inkluderende langbordet står  
sentralt i Vestres filosofi og er på mange  
måter selve bildet på det sosiale fellesskapet. 
Stedet der nye idéer blir født over en kaffe.  
Stedet der kolleger og studievenner treffes  
i pausen. Stedet der vi avtaler å møtes  
en solfylt ettermiddag. I Vestre lager vi ikke  
benker, bord og stoler – vi lager møteplassene 
folk trenger i en travel hverdag.

RAL 3014
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RAL 6028
RAL 7015

Parc PARC er en serie med frittstående benker, 
bord og stoler med god sittekomfort og 
behagelige armlener. Alle sittemøblene 
kan stables og enkelt flyttes ved behov. 

Designere
Allan Hagerup

Møbler i serien
Benk, stol & bord
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Briskeby BRISKEBY er en langbenk med god sittekomfort og forfinede detaljer  
som et klassisk sittemøbel for byrom og parker. Benken har et tidløst  
skandinavisk uttrykk med store flater av stål og tre, og fungerer som et  
inkluderende og komfortabelt møtested med plass til mange. Som  
standard kommer den i nordisk furu impregnert med linolje, men den  
kan også leveres med farget Accoya for et helhetlig fargeuttrykk. Ved  
å kombinere ulike lengder og benker med og uten rygg og armlene  
kan den tilpasses ulike bymiljøer.

Designer
Andreas Engesvik

Møbler i serien
Benker

RAL 6011
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RAL 6027G12
RAL 7021

Stoop STOOP er et sosialt og uformelt møte-
sted basert på den universelle tanken om 
trapper som sitteplass. Med flere benker 
er det enkelt å danne ulike kombinasjoner 
eller et urbant auditorium. Benkebordet 
inviterer både store og små til å slå av en 
prat eller ta en pust i bakken. 

Designer
Julien De Smedt

Møbler i serien
Benker & benkebord

135



RAL 7012Skann koden for å lære mer om
Times Square-prosjektet fra presidenten
for Times Square Alliance.



Designeren og arkitekten Julien De Smedt 
har designet STOOP og hentet inspirasjon 
fra New Yorks nabolag: det å sette seg på 
trappesatsen og følge med på livet i gata.
 Benken er skapt for å deles og passer 
perfekt til vennegjenger, uformelle jobb- 
møter, kollokviegrupper eller foreldre  
som holder et øye med ungene sine på  
lekeplassen.
 
– Bruksområdene er utallige, og derfor 
dukker STOOP opp på stadig nye steder. 
Den passer like godt i en skolegård som 
på et stort bytorg eller på en takterrasse. 
Benken kan enten stå alene eller settes 
sammen til en tribunelignende struktur, 
sier designeren.
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Designer
Artur Wozniak

Møbler i serien
Kildesortering

ACCEPTOR er det intuitive og modul- 
baserte kildesorteringssystemet vårt. Det 
kan enkelt tilpasses det antallet sorte-
ringsmuligheter du har behov for. De ulike 
innkastene kan utstyres med en valgfri 
farge for å forenkle og legge til rette for 
sortering. ACCEPTOR kommer i to ulike 
størrelser på 110 liter og 160 liter, og er 
enkel å tømme.

Designer
Thibault

Møbler i serien
Plantekasser

01 
Blanc silica

05 
Terracotta

07 
Brun mexicain

09 
Gris tourterelle

03
Jaune antique

02 
Beige sable

06 
Rouge

08 
Noir

10 
Vert surf

04 
Saumon

BOBOLI plantekasse kommer i syv  
forskjellige størrelser og ulike fargenyanser. 
Den er produsert av sandblåst glassfiber 
som er vesentlig sterkere enn vanlig betong. 
BOBOLI er frostsikker og kan leveres med 
vanningssystem, dreneringshull, løftekroker 
og antigraffitibehandling. 

RAL 5019

Acceptor Boboli

RAL 2010RAL 1018RAL 6021
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MUNCH-serien består av elegante lounge- og kafémøbler
for avslapning og kontemplasjon, utviklet spesielt for det nye 
Munchmuseet i Oslo. Møblene har ergonomisk utforming med 
høy grad av komfort og er bygget opp lagvis av fjærende stål-
netting drapert over en enkel stålramme med eller uten form-
støpte puter. Serien kan like gjerne benyttes ute som inne.

Designere
Andreas Engesvik 
& Jonas Stokke

Møbler i serien
Benk, bord, stol  
& loungestol

Munch

RAL 3012
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Avslappende øyeblikk i det
nye Munchmuseet i Oslo

I oktober 2021 ble dørene åpnet til det nye 
Munchmuseet ved vannkanten i Bjørvika  
i Oslo. Museet er et reisemål for folk som  
ønsker å oppleve Edvard Munchs kunst og 
liv. Med tusenvis av daglige besøkende ble 
det stilt høye krav til museets sittemøbler. 
Ikke bare måtte de være ytterst slitesterke, 
de skulle også være behagelige og passe  
til det øvrige interiøret.
 Det nye museet er et svært prestisjefylt 
prosjekt for Oslo, men skal også være  
en inviterende møteplass. Ambisjonen er  
å utvide forestillingen om hva et museum 
kan være, og gi de besøkende helt nye  
opplevelser og perspektiver. RAL 6013G12
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Hvilke krav bør sittemøbler 
i et museum oppfylle?
Interiør og møbler er en essensiell del av et
museum. Ofte kan det være vanskelig å finne
balansen som gjør at design og farger bidrar til
den visuelle opplevelsen uten å dominere den. 
 I 2017 ble det utlyst en nasjonal design-
konkurranse der vinnerne Andreas Engesvik og 
Jonas Stokke fikk det prestisjefylte oppdraget
med å skape en møbelserie til museet. Like etter 
vant Vestre anbudet på produksjonen. 

Avslappende øyeblikk 
fremfor korte pauser
I stedet for å følge tradisjonen med å lage lange, 
smale benker som legger til rette for relativt korte 
pauser, valgte designerne å skape behagelige sofa-
benker som inviterer til et øyeblikks avslapning og 
kontemplasjon.

– Selv om det er et museum, trenger ikke ting å være 
ukomfortable. Vi ønsket at de besøkende skulle 
kunne ta en pause og en real hvil. Og da trenger du 
ergonomi i ryggen og et sete med form, sier Jonas 
Stokke.

Benkene og stolene er fremstilt i lag av stålnetting 
drapert over en enkel stålramme. De er tilgjengelig 
med eller uten tilpassede puter i ulltekstil. Alle de 
tre elementene har egenskaper som underbygger 
møblenes funksjon og design: Vekten av rammen 
bidrar til å gjøre møblene stabile, stålnettingen er 
ergonomisk tilpasset kroppen, og putene er komfor-
table.

Ettersom mye av interiøret i museet er relativt 
minimalistisk, ønsket designerne at møblene skulle 
utgjøre en motvekt. Arbeidet med å finne de rette 
fargene og materialene var derfor av stor  
betydning. Designerne begynte med å se på 
hundrevis av Edvard Munch-malerier for å utvikle 
farger som gjenspeiler deres tolking av bildene 
hans.

– Fargene var en utfordring. Den løste vi ved selv å 
blande farger som er unike for museet. Disse fargene 
ble skannet i laboratoriet til Norges største malings-
produsent, Jotun, og så brukt til overflatelakk. Vi 
har kalt de tre fargene Hud, Hår og Natt, og de er 
fremstilt for eksklusiv bruk i museet, forklarer Jonas 
Stokke.

Møblene må tåle ekstrem bruk
Det er ingen overdrivelse å si at museets møbler –  
til forskjell fra mange innendørsmøbler – også måtte 
være særdeles holdbare og kunne brukes i veldig 
lang tid. Med rundt en million årlige besøkende vil 
de bli utsatt for ekstrem bruk. Alt av møbler er derfor 
sveiset sammen, uten bruk av skruer eller andre  
deler som kan løsne. Dette gjør dem særdeles  
robuste, og med riktig vedlikehold kan de brukes  
i hundrevis av år.

Sted
Munchmuseet i Oslo

År for ferdigstilleste
2022

Husarkitekt
Estudio Herreros

Interiørarkitekt museet
Scenario Interiørarkitekter

Interiørarkitekt  
serveringssteder
Brandl

Skann koden og lær mer om
MUNCH fra designerne.

RAL 6021
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Designer
Sanna Lindström

Møbler i serien
Sykkelstativ

BØY er et enkelt og skulpturelt sykkelstativ 
for to sykler. Den robuste rørkonstruksjonen 
med ekstra godstykkelse tåler tøff bruk i 
urbane miljøer. Som alle produktene våre 
kan BØY pulverlakkeres i 200 ulike farger for 
enten å skille seg ut fra eller tilpasses 
omgivelsene den befinner seg i.

Designere
Espen Voll, Tore Borgersen  
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Bytak

COVER kan brukes som leskur, som  
sykkeloverdekning eller som beskyttelse 
mot regn over møbler og mennesker. Det 
er et fleksibelt system som kan tilpasses 
ulike behov og miljøer. COVER kan leveres 
med tak i enten glass, stål eller sedum-
gress, og er også klargjort for belysning, 
lading, solcellepaneler og wifi. Det kan 
installeres enkeltvis eller på rekke.

RAL 6021 RAL 2010 RAL 1018 RAL 9005

Bøy Cover
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Modulbaserte serier gir en ekstra  
fleksibilitet og mulighet for å sette  
sammen unike kombinasjoner. STONES- 
serien består av tre sitte- og plantekasse-
moduler i to ulike høyder. Disse kan enkelt  
kombineres i forskjellige formasjoner for  
å tilpasses behov og miljø, både ute og 
inne. Rause sitteflater gir god sittekomfort 
og åpner opp for sosiale møter i en  
travel hverdag.

Designere
Espen Voll, Tore Borgersen  
& Michael Olofsson

Møbler i serien
Benker & plantekasser

RAL 2001RAL 2000

Stones
14

8



Hvilan HVILAN er Vestres robuste design- 
klassiker og var det første utemøbelet 
som mottok den norske designprisen 
Merket for god design i 1987. Serien  
har god sittekomfort og mange bruks- 
muligheter, og passer godt inn i  
skolegårder og andre miljøer med mye  
aktivitet. HVILAN benkebord kan  
forlenges for rullestol.

Designere
Geir Øxseth,
Jahn Aamodt,
Kai Wood Moe  
& Svein Knutsen

Møbler i serien
Benk,benkebord,  
bord, stammevern
& sperrepullert

RAL 1023

RAL 6034 RAL 1006 RAL 6018
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Vestre har en nullvisjon. Den går ut på at vi 
ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan 
leve evig. Slik bekjemper vi også bruk-og-
kast-samfunnet, ett møbel av gangen. Med 
godt design, kompromissløst materialvalg, 
avansert overflatebehandling og litt vedlike-
hold en sjelden gang er faktisk evig levetid 
mulig. Vi leverer også reservedeler til alle 
møblene vi noensinne har produsert – har vi 
dem ikke, ja, da lager vi dem for deg. Kultur-
skoleparken i Porsgrunn benyttet seg av  
denne muligheten da de i 2021 skulle gi nytt 
liv en nedslitt møteplass. 

Nullvisjonen: Møbler med evig liv,
til og med for utgåtte modeller

RAL 3012
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Parken er et samarbeid mellom 
Bjørntvedtjordet Vel,  
Porsgrunn kommune og  
Sparebankstiftelsen DNB. 

Produsert for 
fremtidens møteplasser
Godt, funksjonelt og attraktivt design er avgjørende 
for at et produkt skal overleve generasjoner, ulik 
bruk, ulikt vær og stilforandringer. Men selv etter  
at et produkt er levert ut i prosjekt, fortsetter  
prosessen for å virkeliggjøre visjonen om evig liv. 
Møteplasser i det offentlige rom skal tåle mye – de 
er hyppig i bruk, og brukes av mange. Derfor til- 
rettelegger vi for at slitte møbler etter mange år kan 
returneres til fabrikken, restaureres og få nytt liv  
til glede for generasjoner i fremtiden.

En klassiker som lever 
evig i Kulturskoleparken
Kulturskoleparken var opprinnelig skolegården til 
gamle Østsiden skole fra 1883, i dag er det kultur- 
skole og senter for voksenopplæring i Porsgrunn 
kommune. Parken er bydelens eneste leke- og  
aktivitetsområde og ligger langs en av hovedgatene 
i sentrum. I 2019 fremsto området som nedslitt  
og var truet av nedbygging. Etter initiativ fra vel-
foreningen ble det satt i gang arbeid med å utvikle 
Kulturskoleparken som sosial møteplass for nær- 
miljøet, tilrettelegge for lek og forbedre parkens 
funksjon som grønt pusterom i byen.
 Målet med møbleringen var å skape et sted  
hvor folk i alle aldre kunne oppholde seg og møtes, 
både i hverdagen og til arrangementer. Møblene 
skulle være holdbare, vedlikeholdsfrie og flyttbare 
og bidra til å gi parken innhold og farge. Nye  
møbler var den største investeringen.
 

Løsningen ble gjenbruk av to 30 år gamle 
HVILAN-benker som sto i parken fra før. Det ble i  
tillegg kjøpt inn fire nye BERG benkebord, en  
STRIPES sirkelbenk og to STRIPES halvsirkler. De  
to gamle HVILAN-benkene fikk nye trespiler og  
bolter, og ble lakkert i samme farge som de nye 
møblene. På den måten ble det en fin harmoni  
mellom nytt og gammelt.

– Porsgrunn kommune tilbyr bord og benker som 
ikke lenger har et liv i sentrum, til velforeninger og 
andre som har behov, og som kan gi møblene et 
velfortjent ansiktsløft. Hvilan-benkene i Kulturskole-
parken er et glimrende eksempel på det. Dette er et 
utrolig bra tiltak som både vi og andre kan lære mye 
av. Vestre sine benker har ofte et tidløst uttrykk, som  
gjør at de fremstår moderne og spenstige etter en 
overhaling. Veldig moro å være med og sette fokus 
på et så viktig tema, forteller Anne Humborstad, 
driftsleder i bydrift i Porsgrunn kommune.

Blåst nytt liv i samlingssted
Prosjektet har bidratt til at flere bruker Kulturskole-
parken: elever fra voksenopplæringen og kultur- 
skolen, barnehager på besøk, besteforeldre med 
barnebarn, unge som samles ved bordene, barn 
som leker, sykler og spiller ball, og ungdom som 
spiller basketball om kvelden. Under kulturskole- 
festivalen i juni 2022 var det mange som fikk  
oppleve den nyoppussede parken og så hvor stor 
verdi den har som grøntområde og møteplass  
på nedre Bjørntvedt og i Porsgrunn sentrum.
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RAL 3001 RAL 6018

Move MOVE benk har avrundede hjørnespiler som fortsetter ned på 
sidene og innbyr til å sitte komfortabelt på benken i alle retninger. 
Her kan man leke med uttrykk ved å pulverlakkere stålrammen i  
en av de 200 RAL-fargene våre.

Designer
Allan Hagerup

Møbler i serien
Benk

Sted
Google Bay View Campus, 
Mountain View, USA

RAL 5015RAL 1023
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Kebony

DIALOG kjennetegnes av sin diagonale  
symmetri, med vennlige former som myker 
opp miljøet den står i. Møbelfamilien  
består av benk og avfallsbeholder, både  
enkeltbeholdere og som kildesortering. 
Tydelig merking gjør det enkelt å sortere 
avfallet, og de er enkle å tømme.

Designer
Allan Hagerup

Møbler i serien
Benk & avfallsbeholder

Dialog

RAL 7047
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Komposisjoner

VI 01

VI 02

VI 03
VI 04

VI 05 VI 06

VI 07

VI 08

Designere
Artur Wozniak
& Hallvard Jakobsen

Møbler i serien
Benk, bord
& plantekasser

Via

RAL 7024

VIA kjennetegnes av langsgående spiler 
som tilpasser seg rette og buede linjer i 
uterommet og landskapet. Rett eller buet 
benkemodul kan stå alene eller festes på en 
murkant, eller sammen i rekker, formasjoner 
og sirkler – her er mulighetene mange.  
Den er også tilgjengelig med og uten rygg 
og armlene. VIA kan leveres med LED-lys 
under sitteflaten, slik at man får en opplyst 
og inviterende møteplass selv når mørket 
faller på.
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I det sørøstlige hjørnet av Waterloo Park, i skjæringspunktet 
mellom 12th og Red River Street i sentrum av Austin, står den 
lengste VIA-benken vi noen gang har levert. En rund møteplass 
med en diameter på 13 meter, sentrert rundt et 150 år gammelt  
eiketre. I 2022 vant Waterloo Park 2022 ULI Austin Impact  
Award for beste offentlige rom.

Rustfritt stål

Ledende landskapsarktitekt
MVVA (Michael Van 
Valkenburgh Assiociates)  

Landskapsarktitekt
Studio dwg.



Code
Designere
Hong Ngo-Aandal
& Johan Verde

Møbler i serien
Modulbasert benk og  
plantekasse

CODE er et byggesystem av rette bokser 
som kan settes sammen horisontalt og 
vertikalt. Sammen med plantekasse- 
moduler kan det skape en grønn oase  
på et åpent torg i byen eller på kjøpe- 
senteret. Armlene kan enkelt monteres for 
å møte behov for universell utforming.

RAL 6027 RAL 6011
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Fra asfaltjungel til et sted å være

I Vestre er vi opptatt av å bringe folk  
sammen. Av å skape arenaer for det vi  
kaller hverdagsdemokratiet, der folk  
kan komme sammen på tvers av ulikheter  
og dele tanker og livserfaringer. Nabo- 
laget er et slikt sted.
 Et godt eksempel på dette er Runway  
i Playa Vista i Los Angeles. Det ble en  
reise fra et trafikkert og folketomt område  
til en bilfri gate med yrende folkeliv.RAL 5015
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Spennende CODE-kombinasjoner
Flere steder finner vi også ulike sammensetninger 
av modulserien CODE. Blant annet en spennende 
kombinasjon hvor den er satt sammen slik at  
man får trespiler i både sete og rygg hele veien 
rundt, også i enden av modulen. Dette gir CODE  
et slags lounge-preg. Ser man derimot på CODE- 
kombinasjonen utenfor supermarkedet har den  
fått et luftigere uttrykk, som gir en opplevelse av  
at det er flere individuelle sitteplasser ettersom 
endemodulene står mer for seg. 

Endelig folkeliv i gatene
På spørsmål om hvordan området har blitt  
tatt i bruk, og hva som har vært den største  
forandringen, er ikke Cress i tvil: 

– Det er mye mer liv her nå! Istedenfor at folk bare 
haster forbi på fortauet, er Runway nå et sted hvor 
familier samles, hvor folk går tur med hunden, hvor 
man møter andre mennesker – det har blitt et  
sted for avslapning. Området har fått mer sjel, og 
lokalbefolkningen elsker det. 

Mangel på sosiale møteplasser
Bak prosjektet med å forvandle Runways ute- 
område står DJM, et tverrfaglig team med  
eiendomseksperter som ønsker å designe rom  
ut fra hvordan folk lever og bor – med mål  
om å skape et fellesskap. 
 DJM fant ut at mangel på gode møteplasser 
var et av hovedproblemene med nabolaget  
Runway. Biler og mye trafikk dominerte ute- 
området, det var ikke et sted hvor folk oppholdt 
seg – de snarere hastet forbi. 
 Et av de viktigste grepene deres var å gjøre 
en sentral gate helt bilfri. Med dette nye arealet 
ønsket DJM å skape en møteplass som kunne  
fungere som en forlengelse av hjemmet, et  
hyggelig sted hvor folk treffes for sammen- 
komster, lek og gode samtaler. For å skape et  
inkluderende og attraktivt byrom ble valg av  
møbler viktig, og slik fikk også Vestre gleden  
av å bidra til prosjektet.

– Vestre spilte en viktig rolle i det å kunne  
skape fleksible uterom som oppmuntrer folk  
til å samles og virkelig ta i bruk plassen  
og møblene som er ment for nettopp dette,  
forteller Chad Cress, kreativ leder i DJM.

Ulike sosiale soner
Resultatet ble et levende byområde med yrende 
folkeliv, spredt utover ulike møbleringssoner for 
forskjellige behov. Blant møbelseriene som går 
igjen, er BLOC, BERG, STOOP, CODE og KONG – 
alle i en frisk blåfarge. 
 Større og mindre sittegrupper med stoler  
og tilhørende småbord fra BLOC-serien gjør at  
alle som tar med seg lunsj fra et av de lokale  
serveringsstedene, har et sted å sitte. I tillegg  
egner de seg utmerket til uformelle møter. Og vil 
man bare nyte solen, er solbenkene fra samme 
serie det ultimate stedet å slå seg ned.

Sted
Runway, Playa Vista,  
Los Angeles, USA

Utvikler
DJM and Invesco Real Estate

Visjonær
Stenn Parton, DJM

Arkitekt
Design, Bitches

Landskapsarkitekt
Brightview

Skann koden og lær mer om prosjektet 
fra eiendomsutviklerne i DJM.
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Coast COAST er Vestres bidrag for å ta vare på og hylle verdenshavene. 
Det er den første benken laget av eierløs havplast, altså plast som 
har blitt kastet i havet og har drevet i lang tid før den ender opp 
langs kysten. COAST er også vårt første produkt med «Materials  
as a service», som betyr at benken kun kan leies. Å leie betyr at  
resirkulering ikke lenger er et alternativ, men en integrert del  
av modellen. Slik sikrer vi at plasten aldri ender som avfall igjen.  
COAST er en solid benk som er laget for å tåle utendørs bruk.  
Den kan også leveres med trespiler.

RAL 1013

Designer
Allan Hagerup

Møbler i serien
Benk
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Air
Designer
Atle Tveit

Møbler i serien
Benk & bord

AIR har et lett og imøtekommende uttrykk 
som passer like godt i offentlige miljøer som 
i private hager. Krumningen i benprofilene 
skaper en visuell spenning og gjør samtidig 
at møblene er solide. AIR benk leveres med 
eller uten rygg og armlene, og bordet passer 
spesielt godt som langbord.

RAL 5015 RAL 3012
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KYOTO er produsert i stål- og fiberarmert 
betong med en lys grå farge. KYOTO  
benk kan leveres med eller uten rygg og 
armlene. Det anbefales at møblene  
boltes fast i underlaget.

Kyoto

Stål- og fiberarmert betong

Designere
Hareide design,  
Kristin Schanche

Møbler i serien
Benk & bord
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Folk
Designere
Front Design

Møbler i serien
Benk, bord, sykkelstativ 
& avfallsbeholder

FOLK er tidløs og fremtidsrettet på  
samme tid. Materialvalget er innovativt: 
ekskruderte profiler fra verdens grønneste 
aluminium, Hydro CIRCAL, med en  
resirkuleringsgrad på minimum 75 prosent. 
I FOLK-serien finner du både benker, bord, 
sykkelstativ og avfallsbeholdere, så her  
kan du skape helhetlige sosiale møteplasser 
med bærekraftig fotavtrykk.

RAL 5015
RAL 6034
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RAL 1003
Skann koden og lær mer om
FOLK fra designerne. 


FOLK er designet av de to svenske  
designerne Anna Lindgren og Sofia  
Lagerkvist i Front Design. Serien er en  
hyllest til det svenske «folkhemmet»  
– som også er inspirasjonen til navnet.  
Folkhemmet var basert på en sosial- 
demokratisk idé om å gjøre Sverige til et 
hjem for alle. Det offentlige rom er et  
slags hjem utenfor hjemmet. Og i dette 
rommet vil FOLK-serien stå, tilgjengelig  
for alle og enhver. Benkens formspråk  
er en moderne tolkning av den klassiske 
parkbenken, produsert på moderne  
vis med verdens grønneste aluminium:  
Hydro CIRCAL.

17
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Tour Sinus
Designer
Ola Bettum

Møbler i serien
Sykkelstativ

SINUS er et lekent, robust og plass- 
økonomisk sykkelstativ for fem, syv eller 
ni sykler. Det er fint både alene og på  
rekke sammen med flere stativer i  
samme serie. Ekstra godstykkelse gir 
trygge låsemuligheter.

Designere
Hallvard Jakobsen

Møbler i serien
Sykkelstativ

TOUR sykkelstativ kan spesialtilpasses 
med valgfritt laserskåret motiv, som åpner 
for kreative innslag i byrommet. TOUR gir 
god støtte for to sykler.

RAL 6011Varmforsinket stål
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Designere
Kristine
Five Melvær
Pop

Atle Tveit 
Air, Bloc

René Hougaard, Arde 
Decay Edge, House, Log, 
Pile & Wings

Julien De Smedt
Stoop

Hallvard
Jakobsen
Tour

Morten&Jonas 
Hill

Artur Wozniak
& Hallvard Jakobsen
Cover, Urban, Via

Kristin Schanche,
Hareide Design
Kyoto

Lars Tornøe 
Corner, Stripes, Bloc

Espen Voll, Michael Olofsson
& Tore Borgersen April, April Go, Atlas, Berg, 
Berlin, Buzz, Forum, Porto, Stones & Vroom

Sanna
Lindström 
Cycle

Daniel Rybakken 
Ypsilon

Artur Wozniak
Acceptor

Allan Hagerup
& Einar Smette-Blålid 
Dialog

Front Design 
Folk

Lars Jørstad Nordbye, 
Snøhetta Bøy

Allan Hagerup
Coast, Kong, Move & Parc

Andreas Engesvik
Briskeby

Andreas Engesvik &
Jonas Ravlo Stokke 
Munch

Jarle Slyngstad
& Roy Fiddaman
City, Hvilan

Ashley Conn & Ole Rydningen, Sola
Parklets 2.0

Hong Ngo-Aandal
& Johan Verde
Code Square, Parklets 2.0

Ola Bettum 
City, Sinus

Alexander Qual, 
Rethink Studio
Leaf

Geir Øxseth, Jahn Aamodt, Svein Knutsen,
Kai Wood & Bjarne Aasen
Hvilan

Note Design Studio 
Plinth

Andersen & Voll  
Edo, Kinn
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Vestre
Quality
Programme™ 

Livstidsgaranti mot rust 
Alle stålkomponenter fra Vestre er varmforsinket,  
og dette gjør at produktene kan stå utendørs i  
flere tiår. Stål som er varmforsinket, vil lege seg 
selv dersom overflaten blir skadet – sinken kryper 
sammen og danner en ny legering over det  
ødelagte området. Detaljer som skruer og bolter er 
av syrefast eller rustfritt stål. Dette er grunnen til at 
vi kan levere produktene våre med livstidsgaranti 
mot skadelig rust. 
 I tillegg blir stålet pulverlakkert gjennom en 
prosess som ble utviklet for den norske offshore- 
industrien. Dette gir en svært holdbar finish som 
oppfyller de strenge kravene til korrosjonsklasse 
C5-M (kystområder med høy saltholdighet).

15 års garanti på lakk og tre 
Vi tilbyr 15 års heftgaranti på pulverlakkerte over- 
flater, så fremt de ikke blir utsatt for mekaniske 
skader, slag, etsende kjemikalier eller lignende. Vi 
gir også 15 års garanti mot råteskader på standard 
linoljeimpregnert furu og 30 års garanti på Kebony. 

Delene går aldri ut på dato 
Er uhellet ute? Dersom produktet blir utsatt for  
hærverk, eller det skulle bli behov for utvidet  
vedlikehold, kan vi hjelpe. Vestre leverer nemlig  
alle reservedeler gjennom hele produktets levetid.  
Har vi dem ikke, produserer vi nye deler for deg.

185



Bærekraftig
treverk

For å lage holdbare produkter er valg av  
materialer helt avgjørende. I Vestre bruker vi 
tømmer fra et av verdensmest bærekraftige 
skogbruk, og vi styrer bevisst unna tropisk 
tømmer for ikke å belaste regnskog. 
 Vestre tilbyr fire ulike tresorter: nordisk 
furu, Kebony, eik og ask. Alle disse kan  
leveres med FSC-sertifisering som sikrer  
at treverket er bærekraftig forvaltet. Som  
standard tilbyr vi nordisk furu. På grunn 
av det kjølige klimaet i Skandinavia vokser 
trærne langsomt og felles først etter  
80–120 år. Derfor er skandinavisk furu både  
hardere og bedre egnet for utendørsmøbler 
enn furu fra varmere strøk, som gjerne  
vokser 3–5 ganger raskere.
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Treverk til utendørs bruk
Produktene til Vestre er solid konstruert og tåler å 
stå utendørs i all slags vær – året rundt. For utendørs 
bruk anbefaler vi linoljeimpregnert nordisk furu eller 
Kebony.

Nordisk furu er en tresort som har naturlig 
liv i seg gjennom synlige markeringer og 
livlige linjer. I Vestre impregnerer vi treet 
med linolje, som gir varig beskyttelse mot 
råte og nærmest vedlikeholdsfri bruk. Den 
naturlige fargen vil med tiden gråne og bli 
noe mørkere i fargen. 

Kebony er en miljøvennlig og patentert tre-
behandling utviklet i Norge. Behandlingen 
forbedrer egenskapene til treet slik at det 
blir hardt og slitesterkt – faktisk enda mer 
bestandig enn teak og mahogni. Kebony 
er det hardeste treverket blant Vestres fire 
tresorter. Dette slitesterke materialet har en 
dyp brunfarge som etter tid vil få en sølvgrå 
patina.

Type
Pinus Sylvestris
fra Sverige

Brinell-verdi*
1,7

Behandling
Linoljeimpregnering

Type
Pinus radiata fra
New Zealand

Brinell-verdi*
4,3

Behandling
Kebonisert furu

* Brinell-skalaen går fra 1 til 5 
og sier noe om hardheten til 
treverket og hvor motstands-
dyktig det er mot bruk og 
slitasje. Jo høyere brinell- 
verdi, desto hardere er treet.

Treverk til innendørs bruk
Mange forbinder nok Vestre med utemøbler, men produktene våre er like godt  
egnet til prosjekter innendørs. Ettersom møblene er svært solide, og dessuten 
krever minimalt med vedlikehold, er de et godt alternativ på eksempelvis museer, 
skoler og togstasjoner – kort sagt steder med stor daglig bruk og slitasje. Når det 
gjelder treverk for innendørs bruk, anbefaler vi enten oljet eik eller ask. Vi tilbyr 
også brannimpregnering av disse.

Eik er kjent for sin høye kvalitet og er ofte  
det som anbefales til prosjekter innen-
dørs. Det harde treverket er behandlet 
med en olje som gir bedre UV-beskyttelse 
og gjør treverket svært motstandsdyktig 
mot fukt og skitt. Oljen er utviklet for å 
trenge dypt inn i treverket og beskytte det 
fra innsiden.

Ask er det lyseste treverket vårt. Det har 
et hvitfarget preg, er tettfibret, sterkt  
og har rette årringer. I likhet med eik er 
også dette treverket oljebehandlet  
med UV-beskyttelse for å beholde treets 
naturlige farge, og for å unngå  
misfarging og vannskader.

Type
Fraxinus americana fra  
Nord-Amerika

Brinell-verdi*
3,3

Behandling
Osmo hardvoksolje

Type
Quercus alba 
fra Nord-Amerika

Brinell-verdi*
3,7

Behandling
Timberex naturell olje og 
Osmo hardvoksolje

189

Nordisk furu Eik

AskKebony
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Til prosjekter som krever fleksibilitet
I prosjekter som krever fleksibilitet, ikke gir  
mulighet for fastmontering eller hvor man ønsker  
å kunne flytte på møblene, er frittstående modeller 
et godt valg. Det er likevel verdt å huske på at  
prosjekter med frittstående møbler gjerne  
krever noe mer oppfølging og drift enn prosjekter 
med fastmonterte møbler. Men selv mange av  
de frittstående møblene våre kan også boltes fast 
ved behov.

Forutsetninger:
Ingen spesielle krav, men underlaget bør 
være jevnt og fast.

En permanent, estetisk og varig løsning 
Ønsker man en fast og permanent møblering, er 
nedstøp det riktige valget. Det krever litt grunn-
arbeid og dybde der møblene skal plasseres, men 
sikrer også at møblene står godt over tid. Estetisk er 
det også mange som foretrekker nedstøp fordi det 
gir en enkel og ren overgang mellom dekke
og ben. 

Forutsetninger: 
Nedstøpsdelen på bena går 350 mm ned i  
bakken, og man må ha kontroll på at de ikke  
kommer i konflikt med rør, kabler, membraner  
og annet i bakken. Selve støpen bør være rundt  
500 x 400 mm i frostsikkert og stabilt underlag.

Forankring
Permanent, men mer fleksibel løsning
Overflatemontering er et godt alternativ der det ikke er 
mulighet for nedstøp. Med tanke på skjøtsel og drift er 
også overflatemonterte møbler eller fotplate å foretrekke 
dersom de står utsatt til for påkjørsler eller veibrøyting. 
Det er langt enklere å bytte ut deler eller erstatte et slikt 
møbel enn et nedstøpt. 

Forutsetninger:
Til faste dekker som betong, granitt, kraftig dimensjonert 
tredekke og belegningsstein – ikke asfalt. 100–200 mm 
innfesting avhengig av type festemateriell og dekke.  
Forankring- eller festemateriell leveres ikke med møblene. 

Treavdekning som gjør granitt  
og betong mer innbydende
Vi har en rekke standardmodeller av benkeplater for
murkant med ulike lengder, høyder, bredder og buer. 
Utvalget inkluderer produkter med både langs- 
gående og tverrgående spiler og uten synlige skruer  
i treet på oversiden. 

Forutsetninger:
Monteres oppå murkant eller i et nedfelt
område. Enkel og skjult innfesting mellom
eller under tredekket.

Praktisk til fortauskafeen
Veggmonterte løsninger frigjør gulvareal, er plassbespa-
rende og gjør at man kommer enklere til for vedlikehold 
og rengjøring. Men for at veggmontering skal være 
aktuelt, må man ha full kontroll på om det er tekniske 
installasjoner i veggen, og hvor dypt man kan forankre. 

Forutsetninger:
For solide vegger eller høye murkanter.
100–200 mm innfesting avhengig av type 
festemateriell og dekke.
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Vestre, VestreQualityProgramme™,
Vestre Habitats, The Plus og
Vestres produkter er design- og
varemerkebeskyttet.

Skann koden for å opprette 
bruker og laste ned hele
BIM-arkivet vårt

Skann koden for å se flere bilder av 
møblene i ulike farger og miljøer





Møbler fra Vestre krever minimalt  
vedlikehold, men vi anbefaler at møblene 
blir sett over en gang iblant, og at  
eventuelle skader blir utbedret. Skruer og 
bolter bør sjekkes og strammes etter noen 
uker. Ståldeler rengjøres ved behov, men 
vær oppmerksom på at sterke kjemikalier 
kan påvirke overflaten. Alle deler av tre  
får lengre levetid om de blir rengjort årlig 
og oljet hvert tredje til femte år.

Alt lever lenger med litt kjærlighet 

http://www.vestre.com
http://www.vestrehabitats.no
http://www.theplus.no
https://vestre.com/no/3d-bim-modeller
https://www.flickr.com/photos/vestrefurniture/albums



