
Veksø
New Urban -  Designkoncept

I samarbejde med Veksø har 3PART designet en ny serie af byrumsinventar, der  
på én og samme gang signalerer elegance, funktionalitet og høj kvalitet.

New Urban bord- og bænkserien har fokus på gode materialer og en produktion 
med respekt for godt håndværk.
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New Urban for Veksø

Respekt for godt håndværk

Veksø udvalgte herefter de designs, som de havde 
præference for, hvorefter disse blev blev valideret og 
raffineret til den endelige produktserie.

Løsning: I udviklingen af New Urban er der lagt vægt på 
funktionalitet, æstetik og kvalitet. Der er i materialevalget 
valgt galvaniseret stål og ædeltræ, idet dette har en lang 
holdbarhed og et minimum af vedligeholdelse.

Resultat: New Urban serien er udført af holdbare materialer, 
med respekt for godt håndværk.

• Elegant og funktionelt design
• Strømlinet og moderne i sit udtryk
• Mulighed for forskellige træsorter
• Stel i varmgalvaniseret stål
• Pulverlakret stel i RAL farver 
• Laves i nedstøbningsmodel og transportabel variant, 

med mulighed for tilpassedet rygmodul.

Uddannelsescenter Kolding opstillede den første serie af 
New Urban borde og bænke i deres gårdhave.
Efterfølgende er serien blevet en del af flere byrum i Europa, 
hvor VEKSØ er repræsenteret i flere lande. 

3PART leverede:
• Research 
• Designudkast udfra arbejdsmøder
• Designkatalog
• Skitsering i 2D og 3D
• Udarbejdelse og dokumentering af endeligt 

designkoncept.

Opgave: Den danske virksomhed VEKSØ, der udvikler og 
producerer forskellige typer af byrumsinventar, havde 
et ønske om at få designet en ny og strømlinet bord- og 
bænkserie.

Serien skulle på en og samme gang signalerede elegance, 
funktionalitet og høj kvalitet. 

Proces: Med udgangspunkt i Veksø’s ønsker til design og 
kvalitet udarbejdede 3PART en række designforslag til en ny 
bord- og bænkserie.
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