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Mazō lancerer i  dette efterår en ny og ekstra blød 

udgave af deres to ikoniske stole TMBO og WNG 

i  Sheepskin i  farven Moonl ight.  1935 og 1937 er 

årene for de første skitser  t i l  de to stole tegnet 

af  arkitekten og formgiveren Magnus Læssøe 

Stephensen (1903-1984).  Hans ønske var at  lave 

møbler,  der blev skabt t i l  at  leve i ,  og som gennem 

håndværkskval i teten og fokus på designets formål 

kunne øge kval i teten af folks l iv.  De to stole er  et 

tydel igt  aftryk på denne vis ion. 

”Funktionen i  designet var v igt igt  for  min farfar.  Dog 

ikke vigt igere end selve designet – de to t ing skul le 

følges ad.  Begge stole er  så indbydende i  deres 

designs,  så man med det samme har lyst  t i l  at 

sætte s ig i  dem. Min farfar har bevidst  tegnet dem, 

så man kan sidde på mange måder i  dem begge. 

Ryglænene er  skabt så du for eksempel  s idder helt 

fantast isk skråt og samtidig kan bruge ‘ørene’  t i l 

at  hvi le  dine arme på.  På den måde er de meget 

dynamiske og skabt t i l  at  tage i  brug -  man sidder 

jo hel ler  ikke i  den samme st i l l ing en hel  aften om 

middagsbordet”,  s iger grundlægger og barnebarn 

Magnus Stephensen.

TMBO Lounge stolen,  der er  baseret  på skitser, 

blev oprindel igt  tegnet t i l  Magasin Du Nord i  1935. 

Lounge stolen blev designet i  en form, der med sin 

t i lbagelænet og selvsikker positur  og s ignif ikante 

buede form sender et  løfte om at holde ryggen,  mens 

du læner dig t i lbage og nyder turen ind i  fremtiden. 
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Oktober 2019,  af  Louise Buus

mazō går de kolde t ider i  møde med en 
ny og varm version af de ikoniske WNG 
Chair  og TMBO Chair  i  sheepskin



Og l ige som TMBO, så er  WNG stolen født med 

de samme ikoniske ’ører’ ,  og som r inger tydel ig 

genklang t i l  en designer,  der ikke kun var forud for 

s in t id,  men som også blev et  karakter ist isk element 

og fortsat inspirat ionski lde i  ikke kun hans egne 

designs,  men også for mange møbelformgivere i  de 

efterfølgende år. 

Mazō har i  dag de eksklusive rett igheder t i l  at 

relancere møblerne af Magnus Læssøe Stephensen. 

Et  mult i talent,  der både tegnede huse,  designede 

møbler og brugskunst,  og t i l  hans samtidige var 

kendt for  hans særl ige st i l .  En varm funkt ional isme 

med rødder i  både Bauhaus og japansk 

kunsthåndværk.  Han havde en f lair  for  det japanske 

tag på minimal isme og kombinerede den med 

lokale nordiske materialer.  Nu lanceres de to stole i 

materialet  sheepskin,  der accentuerer de nordiske 

toner og ikke mindst designet selv. 

”Vi  synes især vores to ikoniske stole TMBO og 

WNG, der med deres runde former og buttethed,  

blot  bl iver  understøttet  af  det bløde og indbydende 

materiale som sheepskin.  Sheepskin k lær begge 

stole r igt ig godt som er et  varmt og chunky 

materiale.  Du kommer aldr ig op af stolen igen,  når 

først  du har sat dig.  Vi  oplever stor efterspørgsel 

på sheepskin og materialet  passer godt ind i  den 

nordiske inter iør  og ikke mindst i  mazōs design 

univers” s iger Designchef Magnus Sangi ld.  

Mazō lancerede t idl igere på året  deres første 

kol lekt ion,  der består af  en fuld kol lekt ion af 

møbler og belysning og er  ved at åbne forhandlere 

op i  Danmark og udlandet.
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“Min farfar har bevidst tegnet dem, så man kan sidde på 

mange måder i dem begge. Ryglænene er skabt så du 

for eksempel sidder helt fantastisk skråt og samtidig kan 

bruge ‘ørene’ til at hvile dine arme på.”

 - Magnus Stephensen
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TMBO Lounge Chair

Design based on
drawings by

Year

Materials

Standard textiles
/leather/
sheepskin

Dimensions 
(cm/in)

Magnus Læssøe Stephensen

1935

Textile or leather upholstery &
solid oakwood 

Danish Art weaving: Royal 16
Bute: Storr 0612
Dedar: L inear 001
Kvadrat: Hallingdal, Fiord,
Remix & Steelcut Trio
Stolz: Vegetal Leather 95,
Skandilock: Sheepskin
COM/COL

H: 87cm/34,3in
W: 90cm/35,4in
D: 69cm/27,2in
Seat H: 39cm/15,4in

PR & Marketing:

Phone:

Address:

Image Bank:

press@mazo-design.com

+45 2849 3929

Ryesgade 19, 2200 Cph N

www.flickr.com/mazodesign

Press info

WNG Chair

Designed by

Year

Materials

Standard textiles
/leather/
sheepskin

Dimensions 
(cm/in)

Magnus Læssøe Stephensen

1937

Textile or leather upholstery &
solid oakwood 

Danish Art weaving: Royal 16
Bute: Storr 0612
Kvadrat: Hallingdal, Fiord,
Remix & Steelcut Trio
Stolz: Vegetal Leather 95,
Skandilock: Sheepskin
COM/COL

H: 76cm/29,9in
W: 60cm/23,6in
D: 50cm/19,7in
Seat H: 46cm/18,1in

Specif ikationer


