




DESIGN SIDEN 1966
Rosborg Møbler er beliggende i naturskønne omgivelser 
ved den gamle hovedvej mellem Aarhus og Randers og 
er arealmæssigt er et af de største bolighuse af sin art i 
Østjylland. Vi bestræber os altid på at have en indbydende 
udstilling, som præsenterer både danske designklassikere, 
som har været rygraden i sortimentet siden starten i 1966, 
og et bredt udvalg af nye designmøbler fra ind- og udland. 

FRA MEJERI TIL MØBELHUS
Møbelhuset blev etableret i 1966 af Akton Rosborg i det 
nedlagte Godthåb Mejeri ved Ødum.

I starten var forretningen på 800 kvm. men efter en 
række om- og udbygninger, råder møbelhuset i dag over 
1.200 kvm. butiksareal. 

DE STORE DANSKE
Danske møbelarkitekter har altid haft en stor plads i 
Rosborg Møbler’s hjerte. I 1969 forestod Børge Mogensen 
en stor udstilling af sine møbler hos Rosborg og i 1976 var 
det Hans J. Wegner og hans datter Marianne, der etablere-
de en stor Wegner-udstilling.





ROSBORG ANNO 2016
Rosborg Møbler består i dag af den fysiske butik samt en inspirerende 
webshop, hvor du kan handle 24/7

Her er du sikret en faglig og professionel rådgivning, hvad enten du 
er på jagt efter nye møbler til privaten eller erhverv. Vi hjælper også 
gerne med en slidt sofa der skal ombetrækkes. 

Efter aftale kan vi levere og montere dine nye møbler.

PRIVAT- OG ERHVERVSINDRETNING
Har du brug for hjælp til indretningen, dette gælder både din private 
bolig, kontor, kantine, hotel eller andet projekt (som måske kræver 
specialfremstillet inventar), kan vi tilbyde en totalløsning – der bl.a. 
indeholder:

•	 Indledende snak
•	 Opmåling
•	 Indretningsforslag
•	 Tilbudsgivning
•	 Levering og montering

Vi ser frem til at byde dig velkommen i vores møbelhus eller online på 
rosborgshop.dk





INDRETNING AF: Molskroen/Strandhotellet



FIND OS HER
Rosborg Møbler A/S
Astrupvej 1
DK-8370 Hadsten
Tlf: 8698 9322

ÅBNINGSTIDER
Hverdage  kl. 10.00 - 17.30
Lørdag  kl. 10.00 - 14.00
Søndag kl. 10.00 - 15.00
(1. søndag i hver måned)        

VI FORHANDLER BL.A.

•	 Andersen Furniture
•	 Andtradition
•	 Artek
•	 Artifort
•	 Bent Hansen
•	 Bestlite
•	 Bruunmunch
•	 Carl Hansen & Søn
•	 dk3
•	 Erik Jørgensen
•	 FK Design
•	 Flos
•	 Foscarini
•	 Foxy Potato
•	 Frama CPH

Shop online på ROSBORGSHOP.DK

FØLG OS PÅ
Facebook  / instagram

•	 Fraster
•	 Fredericia Furniture
•	 Gubi
•	 HAY
•	 Lampefeber
•	 LaPalma
•	 Le Klint
•	 Louis Poulsen
•	 Luceplan
•	 Magis Design
•	 Menu
•	 Mogens Hansen
•	 Montana
•	 Montis
•	 Naver Collection

•	 NORR11
•	 Paustian
•	 PP Møbler
•	 Secto Design
•	 Snedkergaarden
•	 Swedese
•	 Søren Lund
•	 Thonet
•	 Tom Dixon
•	 Via Cph
•	 Vitra
•	 Wendelbo
•	 WOUD
•	 Zanotta
•	 8000c


